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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Upaya Meningkatkan Penguasaan Konsep 

Matematika  Dengan Pembelajaran Konstruktif  Berbantukan LKS Pada Siswa Kelas VII  di MTs 

Negeri Cepogo Kabupaten Boyolali.Hasil observasi awal dikelas VII D MTs Negeri Cepogo  

menunjukkan hasil belajar matematika siswa masih rendah, hal ini dapat ditunjukkan dari nilai rata-rata 

ulangan harian siswa masih dibawah KKM yang telah ditetapkan. Adanya anggapan bahwa 

Matematika  merupakan mata pelajaran yang sulit menyebabkan pelajaran matematika kurang diminati 

siswa . Di dalam pembelajaran   teridentifikasi bahwa siswa mudah lupa dengan materi pelajaran yang 

telah dipelajari dan dikuasai, khususnya pada pembelajaran matematika kelas VII. Hal ini nampak 

nyata dari nilai hasil ulangan harian siswa yang relatif masih rendah.Hal ini menunjukkan proses 

pembelajaran kontekstual yang telah saya laksanakan belum mampu menanamkan penguasaan konsep 

matematika yang kuat dalam benak siswa .  
Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran 

kontekstual belum  optimal sehingga belum mampu menanamkan konsep matematika kepada peserta 

didik. Agar  penguasaan konsep matematika pada siswa kelas VII di MTs Negeri Cepogo meningkat , 

maka dilakukan upaya penyajian pembelajaran  yang  lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran  yaitu dengan menyajikan   pembelajaran konstruktif  melalui LKS  pada 

kegiatan diskusi kelas. Sebagai indikator keberhasilan penelitian adalah rata- rata dari tiga kali nilai 

Post Test  dan rata- rata nilai ulangan harian adalah 65 serta dominasi guru dalam kegiatan 

pembelajaran semakin menurun. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus dengan materi berkelanjutan, setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan penyajian pembelajaran konstruktif melalui LKS terjadi peningkatan yang 

signifikan. Pada Siklus I rata- rata dari tiga nilai post test  adalah 54,2 dan ulangan harian adalah 56,7. 

Hasil ini masih mengidikasikan bahwa proses penguasaan knsep siswa belum sesuai yang diinginkan . 

Diamati dari lembar observasi guru masih mengisyaratkan peran guru masih dominan. Kesimpulannya 

untuk tindakan selanjutnya pada siklus II perlu adanya perubahan terutama dalam proses diskusi 

sehingga peran siswa semakin optimal dalam mengkonstruksi masalah yang disajiakan melalui LKS 

Di dalam diskusi siswa diberi kebebasan berpikir, umpan balik sesama anggota dan komunikasi kepada 

guru sebagai fasilitator ditekankan. Pada saat penyampaian hasil semua berperan sebagai fasilitator di 

kelas sehingga terjadi interaksi antar individu yang maksimal.Pada Sklus II dperoleh hasil rata-rata 

nilai post test adalah 66, 4 dan nilai ulangan harian adalah 72,5 serta guru tidak lagi dominan dalam 

pemecahan masalah lebih hanya sebagai fasilitator. 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk guru untuk lebih kreatif didalam menghadapi 

permasalahan pembelajaran terutama penanaman konsep pada anak sehingga akan menghasikan solusi 

yang lebih tepat. 
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kualitas pembelajaran dan penguasaan konsep matematika pada siswa. 
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bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami bermaksud untuk menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan sebesar-besarnya atas berbagai macam bantuan tersebut baik berupa materiil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama dua tahun saya mengajar di MTsN Cepogo, penguasaan konsep matematika 

siswa masih belum memuaskan. Hasil rata-rata nilai ulangan harian, ulangan umum semester, 

dan ujian nasional masih di bawah 5,5. Ini dibenarkan oleh rekan sejawat yang telah lebih 

dahulu mengajar di MTsN Cepogo. Mereka mengatakan bahwa rata-rata nilai mata pelajaran 

matematika selama lima tahun terakhir memang masih di bawah nilai KKM Madrasah yaitu 

5,5.  

Kondisi ini tentu sangat meresahkan. Saya merasa terbebani sekaligus tertantang dengan 

anggapan masyarakat yang memandang keberhasilan belajar matematika sebagai penciri 

keberhasilan belajar lainnya. Bila matematika siswa baik, hasil belajar mata pelajaran lain 

tentu juga baik, termasuk nilai ujian nasionalnya.  

Sebenarnya, saya sudah sedikit terbantu. Sejak tahun pelajaran 2007/ 2008 sampai 

sekarang sistem pembelajaran yang diterapkan di Madrasah saya adalah sistem pembelajaran 

kontekstual (CTL). Manurut para pakar, pembelajaran kontekstual ini  mampu meningkatkan 

penguasaan konsep matematika. Artinya, kebijakan di sekolah saya sudah selayaknya 

mengurangi beban mental saya. Pembelajaran Kontekstual memang menjadikan siswa antusias 

mengikuti pembelajaran. Diskusi antar siswa berlangsung dinamis dan tingkat keaktifan siswa 

cenderung baik. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penguasaan konsep matematika 

yang lebih baik. 

Akan tetapi, saya juga menemukan kenyataan yang merisaukan. Setiap melakuan 

apersepsi untuk menggali kemampuan prasyarat siswa, hampir 75 % siswa sudah lupa dengan 

materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kejadian ini juga berlaku di kelas VII D.  

Menurut saya, pembelajaran kontekstual yang baik tidak akan menjadikan siswa lupa 

dengan apa yang telah dipelajarinya. Saya curiga ada yang tidak beres dalam  pembelajaran 

kontekstual yang telah saya laksanakan. Saya curiga ada langkah-langkah pembelajaran belum 

berjalan sebagaimana mestinya.  

Saya tertantang untuk menemukan suatu sistem pembelajaran, masih dalam koridor 

pembelajaran kontekstual, yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Saya tidak boleh 
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membiarkan fenomena ini. Kejadian ini bisa merugikan prestasi belajar dan keberhasilan 

siswa, bahkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Madrasah saya. 

Saya sempat mengidentifikasi beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab fenomena 

ini. 

1. Kemampuan mengingat peserta didik terbatas, sehingga siswa mudah lupa terhadap 

konsep yang telah dipelajari sebelumnya; 

2. Dalam kegiatan pembelajaran siswa masih enggan untuk berkolaborasi dengan teman-

temannya karena budaya lama yang cenderung individualistik; 

3. Dalam kegiatan diskusi , saya guru  masih terlalu jauh membimbing siswa dalam 

menemukan penyelesaian suatu masalah sehingga kreatifitas dan inovasi siswa tidak 

berkembang secara optimal; 

4. Kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran kontekstual belum  optimal sehingga 

belum mampu menanamkan konsep matematika kepada peserta didik . 

Saya pun, bersama dengan seorang teman guru, dan seorang dosen UNNES, mencoba 

mencari jawabnya di kepustakaan. Berdasarkan kajian pustaka yang selengkapnya disajikan 

pada bab 2, pembelajaran konstruktif menggunakan LKS menawarkan solusi untuk mengatasi 

hal-hal di atas. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, saya ingin memperoleh jawaban dari 

pertanyaan 'Permbelajaran Konstruktif Melalui LKS yang bagaimanakah yang mampu 

meningkatkan penguasaan konsep matematika siswa?' 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

'Pembelajaran Konstruktif Melalui LKS yang bagaimanakah yang mampu meningkatkan 

penguasaan konsep matematika siswa?' 
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C. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh deskripsi pelaksanaan pembelajaran konstruktif melalui LKS yang mampu 

meningkatkan penguasaan konsep matematika siswa kelas VII MTs Negeri Cepogo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Proses dan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak berikut: 

1. Bagi siswa 

 meningkatkan kadar keterlibatan dan kerjasama kelompok untuk peserta didik 

dalam proses pembelajaran 

 memperoleh kesempatan lebih banyak untuk membangunan / mengkonstruksi  

konsep matematika melalui LKS pada kegiatan diskusi kelas  

 meningkatkan penguasaan konsep matematika 

2. Bagi Guru 

 Mendapatkan masukan tentang suatu strategi pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan penguasaan konsep matematika pada 

peserta didik. 

3. Bagi Madrasah 

 memberikan inspirasi bagi pengambil kebijakan di madrasah dalam rangka 

perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran pada khususnya dan madrasah 

pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Tindakan, Pembelajaran Konstruktivis Berbantuan LKS 

Kurikulum sekolah (KTSP) menuntut optimalisasi dan peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam kelas. Salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

membangun hubungan yang harmonis antara siswa dan guru (Achjar, 2007:55). Salah satu 

model pembelajaran yang membuat siswa dimanusiakan adalah dengan pembelajaran 

kooperatif. Namun pembelajaran kooperatif saja belum cukup mmemanusiakan siswa 

karena siswa masih saja diberikan pemahaman bukan mencari kepahaman. Oleh karena itu 

pembelajaran yang diperlukan adalah pembelajaran kooperatif yang mampu membangun 

pemahaman siswa, yaitu pembelajaran kooperatif dengan esensi konstruktivis terhadap 

materi pembelajaran. 

Menurut filsafat konstruktivisme, pengetahuan merupakan bentukan siswa yang 

sedang belajar. Para konstruktivis radikal yang dipelopori Ernst von Glassersfeld (dalam 

Lucas dan Fugitt, 2007:23) menyatakan bahwa “pengetahuan” tidak bisa dipisahkan dari 

“mengetahui”. Dengan perkataan lain, konstruktivisme dapat dianggap sebagai proses 

belajar yang membentuk pengetahuan lewat hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. 

Lebih lanjut, kaum konstruktivis sosial percaya bahwa interaksi sosial sangat penting bagi 

setiap individu dalam membentuk pengetahuannya. Demikianlah siswa membentuk 

pengetahuannya, yaitu lewat interaksi dengan bahan yang dipelajari atau pengalaman baru 

melalui indranya dan hal itu dapat dilakukan secara personal maupun sosial. Ide dasar 

konstruktifisme, yaitu bahwa pengetahuan manusia diperoleh dengan cara dibangun, 

bukan diajarkan, manusia itu sendiri yang membangun pengetahuannya. Oleh karenanya, 

pemelajar didorong untuk secara aktif membangun pengetahuan dalam situasi yang 

realistis dan kontekstual, daripada hanya sekedar menerima pengetahuan secara pasif 

dalam situasi yang formal, membosankan. Oleh karena itu, dalam konteks konstruktifistik, 

peran guru tidak lagi sebagai information dispencer (pencekok informasi) tapi pembangun 

pengetahuan sebagai fasilitator untuk semua peserta didiknya. 

Ciri utama pembelajaran konstruktivistik adalah adanya partisipasi aktif siswa 

misalnya dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan lain-lain terkait dengan aktifitas 
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belajar yang relevan, kontekstual dan otentik serta menarik buat dirinya. Mereka 

membangun pengetahuan dengan cara menguji ide-ide dan pendekatan-pendekatan mereka 

sendiri berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman awal mereka yang kemudian 

diaplikasikan dengan situasi baru yang menantang sehingga terintegrasi menjadi 

pengalaman dan pengetahuan/ keterampilan baru.  

Menurut  Jonassen (2003), ada setidaknya tujuh karakteristik pembelajaran 

konstruktivistik, yaitu: (1) Pembelajaran yang menyediakan representasi realitas yang 

beragam; (2) Representasi realitas yang tidak direka-reka; (3) Pembelajaran yang 

menekankan pada pembangunan pengetahuan; (4) Pembelajaran yang menekankan pada 

tugas-tugas otentik yang kontekstual dan bermakna bagi siswa; (5) Pembelajaran yang 

bedasarkan kasus (case-based learning); (6) Pembelajaran yang mendorong berpikir 

reflektif terhadap pengalaman baru; (7) Pembelajaran yang mampu membangun 

pengetahuan baik dari sisi konten maupun konteks. Melengkapi Jonassen, Ernst 

menyatakan bahwa pembelajaran yang konstruktivistik mendukung konstruksi 

pengetahuan kolaboratif melalui interaksi sosial, bukan kompetisi antar pemelajar yang 

lainnya. Jadi mendorong untuk saling menjadi mitra belajar satu sama lain (community-

based knoswledge building). 

Sesuai dengan tuntutan KTSP yang menginginkan pembelajaran yang kreatif, 

pembelajaran konstruktivis yang dimaksud tentunya akan lebih terbantu dengan adanya 

alat bantu pembangkit kreatifitas dalam bentuk Lembar Kerja siswa (LKS). LKS dibuat  

sedemikian rupa agar melalui LKS tersebut siswa dapat mengkonstruksi  konsep 

matematika yang ditetapkan. Dengan menemukan konsep secara mandiri  bersama 

kelompoknya diharapkan konsep matematika yang abstrak menjadi lebih mudah dicerna 

dan dipahami oleh siswa sehingga siswa tidak merasa jauh dengan konsep-konsep 

matematika. 

LKS yang digunakan dalam pembelajaran menjadi istimewa karena dirancang 

berbeda dengan LKS yang biasa digunakan siswa. Rancangan LKS ini berdasarkan kondisi 

nyata yang kerap terjadi di sekitar madrasah saya. Dalam LKS tersebut saya berusaha 

untuk menyajikan masalah kontekstual yang kemudian saya hubungkan dengan materi 

yang sedang saya ajarkan.  
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Berbeda dengan LKS yang biasa digunakan siswa, LKS ini dirancang untuk 

memuat gambar yang merupakan stimulus pertanyaan yang akan diberikan. Stimulus ini 

berperan untuk memberikan kenyamanan kepada siswa bahwa yang sedang dipelajarinya 

merupakan masalah yang biasa ditemukan (Achjar, 2007: 55). Kultur budaya di madrasah 

saya masih tradisional, sehingga perbedaan antara materi pelajaran dengan lingkungan 

yang terlalu signifikan akan berpengaruh terhadap keinginan siswa dalam belajar. 

Pertanyaan dalam LKS yang saya rancang juga berupa pertanyaan yang tidak 

tertutup. Artinya sangat mungkin siswa akan menjawab dengan berbagai cara menurut 

siswa sendiri, walaupun pada akhirnya solusi dari permasalahan tersebut sama. Rangkaian 

pertayaan tersebut ditutup dengan persuasif kepada siswa untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek dalam permasalahan saya rancang supaya seolah-olah yang memiliki masalah 

adalah kawan dari siswa saya, sehingga ketika siswa mengerjakan masalah, mereka merasa 

membatu menyelesaikan masalah  kawannya. 

Penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

LKS yang saya bangun dengan LKS yang dimiliki dan biasa digunakan siswa yang dibeli 

dari percetakan. Melalui LKS ini siswa dibawa pada konsep matematika yang dipelajari 

dan Siswa merasa bisa menemukan konsep materi matematika sehingga siswa merasa 

dekat dengan konsep yang dipelajari dan harus dikuasai. 

Pada penelitian sebelumnya, Kartini (2007:35) menyatakan bahwa dengan 

pembelajaran konstruktifis, pembelajaran yang dilangsungkan menjadi lebih efektif, siswa 

juga cenderung menjadi lebih aktif dan antusias. Sedangkan Prabowo (2004,59) 

menyatakan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran akan membuat pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

Dengan penjelasan di atas, jelaslah sudah bahwa kekuatan pembelajaran 

konstruktifis berbantuan LKS terletak pada penyampaian saya dalam memberi instruksi 

dalam LKS tersebut. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dalam 

pembelajaran konstruktifis berbantuan LKS adalah sebagai berikut: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang  dilakukan selama 

pembelajaran.  

2. Bertanya jawab dengan siswa agar siswa mengerti hubungan lembar kerja dengan 

konsep yang akan di temukan dan dipelajari.   

3. Membagikan lembar kerja kepada Siswa.  
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4. Meminta Siswa untuk mulai  berdiskusi menemukan sendiri konsep matematika yang 

sedang dipelajari. 

5. Mendampingi siswa untuk menemukan sendiri konsep matematika yang sedang 

dipelajari. 

6. Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

7. Menyimpulkan hasil diskusi  

8. Memberikan post test.   

 

B. Kajian Dampak Tindakan, Penguasaan Konsep Matematika 

Siswa yang belajar adalah siswa yang melakukan aktifitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi sosial  (Darsono, 2000:4) dan mengakibatkan perubahan 

perilaku (Sartain dalam Darsono, 2000:4). Siswa yang belajar berarti siswa yang secara 

tersurat telah berubah perilakuya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Siswa yang 

belajar tampak dari pancaran mata optimis, yang menyatakan kepahaman atasmateri yang 

disampaikan, juga reaksi spontan seperti, “ooo… begitu ya!”, dan reaksi bahasa tubuh 

yang menampakkan kebisaannya (Dimyati dan Mudjiono, 2002:5). 

Siswa yang telah disebut belajar, seperti penjelasan di atas, merupakan cerminan 

dari penguasaan konsep pada materi yang baru disampaikan. Namun, untuk menilai 

kepahaman materi atau penguasaan konsep siswa tidak dapat hanya dilakukan sepintas. 

Penguasaan konsep yang dimaksud merupakan long term memory yang dituangkan dalam 

bentuk jawaban atas pertanyaan untuk beberapa waktu ke depan. Pertanyaan untuk 

memeriksa keterkuasaan konsep yang saya berikan, diwujudkan dengan pemberian post 

tes, yaitu tes kecil di akhir pembelajaran. Siswa yang berhasil memperoleh sekurangnya 65 

untuk tes tersebut saya katakann telah menguasai konsep matematika yang saya 

belajarkan. Muhadi (2003:34) menyatakan bahwa pemberian tes di awal atau di akhir 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Namun dinyatakan 

pula bahwa pemberian tes tersebut harus menjadi kebiasaan yang membudaya, artinya 

pemberian tes tersebut tidak diberikan dalam waktu tertentu saja, namun terus menerus 

disampaikan pada saat pembelajaran. 

Pada hakikatnya penguasaan konsep matematika siswa dipengaruhi oleh beberapa 

hal, antara lain: 
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1. Cara megajar Guru. Ya, cara mengajar guru sangat berpengaruh terhadap pengausaan 

konsep siswa. Tidak ada kriteria bagaimana guru yang mengajar dengan baik. Sangat 

mungkin terjadi guru yang menerangkan degan runtut justru menbosankan untuk 

murid, namun guru yang menjelaskan dengan diselingi canda dan tawa justru dapat 

membuat anak lebih dapat menerima pelajaran. 

2. Lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar di tengah 

keriuhan jalan raya cenderung susah menerima materi dibandingkan dengan siswa 

yang belajar dalam suasana tenang dan kondusif. Namun, llingkungan daam arti ini 

tidaklah selalu bermakna tempat. Lingkungan yang dimaksud bisa pula berarti kawan 

sepermainan dan kawan belajar dalam kelas. Jika suasana akademis yang kondusif 

terjadi, dapat diyakini siswa yang semula belum intens belajar menjadi tertarik untuk 

belajar. 

3. Kondisi psikologis siswa. Siswa yang sedang mengalami masalah jelas tidak mampu 

mengimbangi keterkuasaan konsep temannya yang tidak mengalami masalah. 

4. Media. Media pembelajaran yang sesuai dapat membantu siswa dalam memahami 

materi pembelajaran (Darhim, 1994:12). Selain itu, buku penunjang pembelajaran juga 

memiliki peran dalam proses belajar siswa.  

Dalam penelitian ini, saya mendefinisikan siswa yang telah menguasai konsep 

matematika adalah siswa yang berhasil menyelesaikan masalah yang saya sajikan dalam 

post tes. Siswa yang berhasil menyelesaikan masalah di post tes saya anggap telah 

memahami materi yagn saya berikan dalam pembelajaran. Namun, kendala mengenai 

permasalahn tersebut masih tetap ada. Kejujuran siswa dan sistem kerja kelompok sangat 

mempengaruhi hasil yang diberikan. Jika hal ini yang terjadi, maka kriteria penguasaan 

konsep yang saya berikan menjadi bias. 

Indikator peguasaan konsep siswa juga saya tentukan dari hasil ulangan harian. 

Asumsi yang saya siswa yang berhasil menyelesaikan permaslahan yang saya berikan di 

ulangan harian, maka ingatan jangka panjangnya bagus. Sedangkan Alsina (2001:5), 

menyatakan bahwa ingatan jangka panjang yang baik artinya konsep yang diterima telah 

masuk kedalam ranah psikologis siswa. Akibatnya adalah kapanpun siswa ditanya 

mengenai konsep yang telah diberikan, diyakini bahwa siswa tersebut dapat menjawab 

pertanyaan konsep. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Konteks Penelitian 

1) Setting penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII D MTs Negeri Cepogo Kabupaten 

Boyolali dengan jumlah siswa 38 orang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 20 siswa 

perempuan.  

2) Waktu Penelitian 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan saya  menentukan menggunakan waktu 

penelitian selama 10 bulan terhitung mulai bulan September 2009 sampai dengan bulan 

Juni 2010. Waktu dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian tersebut 

pada Tahun pelajaran 2009/2010. 

3) Lama Tindakan 

Waktu untuk melaksanakan tindakan siklus I dimulai pada bulan September.  

4) Karakteristik Siswa  

Siswa kelas 7-D  tempat saya mengajar adalah 1 dari 5 kelas paralel yang ada di MTs 

Negeri Cepogo. Dibandingkan dengan kelas yang lain, kelas ini termasuk yang 

“spesial“, dalam arti kelas ini kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya 

lakukan. Siswa cenderung diam, pasif dan mengalami kesulitan komunikasi. Dari sisi 

akademis kelas ini mempunyai nilai rata-rata hasil ulangan yang rendah bila 

dibandingkan dengan kelas–kelas yang lain. Ditinjau dari kemampuan akademisnya, 

siswa di kelas itu memiliki kemampuan yang merata. Tidak ada siswa dengan 

kemampuan akademis yang menonjol. Ini terlihat dari hasil nilai ulangan  maupun 

partisipasi siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

 

B. Rancangan Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian tindakan yang saya terapkan adalah penelitian tindakan 

kelas ( classroom action resersh )model spiral bersiklus sebagaimana dikemukakan 

Lewis dan dikembangkan oleh Kemmis dan Elliot. 
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2) Langkah-langkah  Penelitian 

Langkah-langkah dalam PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari:  

a. Merencanakan perbaikan,  

Untuk merencanakan perbaikan terlebih dahulu saya melakukan identifikasi 

masalah serta analisis dan perumusan masalah. Identifikasi masalah saya lakukan 

dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang pembelajaran yang saya 

kelola. Setelah masalah teridentifikasi, masalah saya analisis dengan cara 

melakukan refleksi dan menelaah berbagai dokumen yang terkait.  

Setelah itu saya bersama tim membuat  perencanaan (persiapan), yang terdiri 

atas kegiatan sebagai berikut. 

1. Membuat skenario pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

konstuktif berbantuan LKS. Disini saya bersama tim peneliti membuat 

Rencana pembelajaran, Media pembelajaran, dan lembar kerja siswa. 

Skenario pembelajaran yang dirancang adalah skenario pembelajaran 

kontekstual  dengan media dan lembar kerja yang konstruktif 

2. Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar 

mengajar di kelas ketika pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

konstuktiv berbantuan LKS  diterapkan . 

3. Menyusun instrumen  untuk melihat apakah dengan skenario pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran konstuktivisme berbantuan LKS dapat 

meningkatkan penguasaan konsep matematika siswa .  Instrumen yang 

digunakan untuk menjaring data penelitian ini terdiri dari (1) Lembar 

observasi aktifvitas Guru (2) test hasil belajar yang berupa nilai post test 

siswa , nilai ulangan harian dan nilai siswa dalam kelompok diskusinya. 

4. Menetapkan cara dan prosedur refleksi. 

Setelah masalah dijabarkan, langkah berikutnya adalah mencari/ 

mengembangkan cara perbaikan, yang dilakukan dengan mengkaji teori dan 
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hasil penelitian yang relevan, berdiskusi dengan teman sejawat , serta 

menggali pengalaman sendiri. 

3)  Langkah- Langkah Tindakan,  

Pelaksanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan rencana pembelajaran 

dan skenario tindakan termasuk bahan pelajaran dan tugas-tugas, menyiapkan alat 

pendukung/sarana lain yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan 

menganalisis data.  

Pelaksanaan tindakan dibagi menjadi 2 siklus  . 

a. Siklus 1 

Kegiatan Siklus pertama penelitian yang  dilaksanakan sesuai dengan tahapan pada 

gambar di bawah ini. 

Siswa saya sudah mengikuti 

proses pembelajaran 

kontekstual  , tetapi penguasaan 

konsep matematika mereka 

lemah dengan indikasi hasil 

ulangan harian mereka masih 

dibawah KKM yaitu hanya 5,00. 

Bagaimana saya mendorong 

mereka agar pembelajaran lebih 

berkesan bagi mereka. 

Perbaiki  cara Penyajian 

mengajar saya? 

Menyajikan pembelajaran 

konstruktif melelui  LKS 

PLAN 

Ubah penyajian  pembelajaran 

menggunakan pembelajaran 

konstruktif berbantuan  LKS  

Mencoba dengan 

menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

konstruktif berbantuan  LKS 

Memperoleh data hasil 

analisis Lembar 

observasi aktifvitas dan 

partisipasi siswa   (2) 

Lembar observasi 

aktifitas Guru (3) 

Format umpan balik 

siswa terhadap 

pembelajaran, dan (4) 

test hasil belajar setiap 

selesai 1 materi pokok. 

ACTION 

AND 

OBSERVE 

Melakukan refleksi 

berdasarkan hasil analisis 

data yang telah dilakukan. 

Jika hasil refleksi telah 

mencapai indicator 

keberhasilan, maka siklus 

berhenti. 

Jika hasil refleksi belum 

mencapai indicator 

keberhasilan, maka siklus 

dilanjutkan pada siklus 

berikutnya 

Revised Plan 

berdasarkan 

hasil dari 

refleksi di 

siklus 

pertama 

REFLEKS

I 
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Penjelasan siklus pertama. Tindakan : Penyajian pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran konstruktif melelui  LKS. Pada kegiatan ini siswa 

mengikuti proses pembelajaran diskusi   menggunakan  pembelajaran konstruktif 

dengan bantuan   LKS.   

Penyajian kegiatan pembelajaran pada tiap-tiap siklus saya tekankan pada 

pembelajaran konstruktif menggunakan LKS. LKS yang saya rancang ini berbeda 

dengan LKS dari percetakan yang  yang dimiliki dan biasa digunakan.  LKS saya 

merancang sedemikian rupa agar berbantuan LKS tersebut siswa dapat mengkonstruksi 

dan menemukan  konsep matematika yang akan saya ajarkan.  Dengan menemukan 

konsep secara mandiri  bersama kelompoknya diharapkan  konsep matematika yang 

abstrak akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh siswa. Dengan begitu saya 

berharap siswa tidak merasa jauh dengan matematika karena mereka merasa telah 

menemukan sendiri.   

Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi. Pembagian 

kelompok terdiri dari 6 orang. Kemampuan akademis pada setiap kelompok 

dikondisikan hampir merata kemampuannya.  

Saya mendampingi dan mengontrol jalannya diskusi. Setiap kelompok akan 

mendapat pendampingan untuk memastikan LKS yang telah dirancang dapat mengarah 

pada penguasaan konsep/materi yang diharapkan. 

Pelaksanaan pembelajaran setiap siklus saya rencanakan sebanyak tiga 

pertemuan. Tindakan pokok yang saya lakukan terlihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pembelajaran dalam  Pelaksanaan Tindakan 

No 
Tindakan 

Pokok 

Kegiatan Pokok 

pembelajaran 
Langkah – Langkah pembelajaran 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

pembelajaran 

konstruktif 

melelui  LKS  

 

 

 

1  Menemukan konsep 

matematika yang 

dipelajari dengan 

diskusi  

 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan yang 

akan dilakukan selama 

pembelajaran 

2. Bertanya jawab dengan siswa agar 

siswa mengerti hubungan lembar 

kerja dengan konsep yang akan di 

temukan dan dipelajari   

3. Membagikan lembar kerja kepada 

Siswa 
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4. Mememinta Siswa untuk mulai  

berdiskusi menemukan sendiri 

konsep matematika yang sedang 

dipelajari 

5. Mendampingi siswa untuk 

menemukan sendiri konsep 

matematika yang sedang dipelajari  

6. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

7. Menyipulkan hasil disusi  

8. Memberikan post test.   

 

 

Pada akhir siklus, Hasil yang didapatkan dalam tahap observasi 

dikumpulkan serta dianalisis. Dari hasil observasi guru dapat mengadakan refleksi 

dengan melihat data observasi, apakah kegiatan yang dilakukan telah 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai konsep matematika. Di 

samping data hasil observasi. Hasil analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini 

akan dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus ke 2.  

 

b. Siklus 2 

Berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan tindakan  siklus 1 ternyata indikator 

keberhasilan belum tercapai .   Nilai Post test  dan nilai ualangan harian  belum 

mencapai indikator keberhasilan  yang ditentukan. Komparasi lembar diskripsi 

kegiatan guru  menemukan  kelemahan-kelemahan  pada  proses pembelajaran 

siklus I yang diduga menjadi penyebab kegagalan siklus 1. Kelemahan-kelemahan 

itu sebagai berikut :   

a. Guru memberikan contoh  dalam kehidupan sehari- hari dengan menggunakan 

media gambar selanjutnya guru meminta siswa untuk mengamati  

b. Guru menyuruh siswa membaca dan mencermati LKS ada pernyataan  yang 

mendorong siswa untuk berbuat sesuai perintah 

c. Guru berkeliling ke semua kelompok guru menghampiri kelompok yang hurang 

aktif berdiskusi. 

d. Presentasi dilaksanakan dengan perwakilan 1 atau 2 kelompok maju dan satu 

kelompok membacakan hasilnya yang lain mendengar  



 

14 

 

Kegiatan pembelajaran pada Siklus 2 dilaksanakan,  dengan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan dari siklus 1 . Tindakan guru pada siklus 2 berbeda dengan siklus 1 

dalam hal :   

1. Guru  memberikan contoh  dalam kehidupan sehari- hari dengan menggunakan media  

selanjutnya guru meminta siswa untuk memberikan contoh yang lain dan 

mengkomunikasikan .  

2. Guru menyuruh siswa membaca dan mencermati LKS beberapa menit lalu siswa 

diarahkan pada konsep pembelajaran yang akan dicapai terkait dengan LKS yang akan 

didiskusikan 

3. Membentuk suasana pendampingan lebih familiar ,  semua kelompok didampingi 

dengan waktu kurang lebih 5 menit tiap kelompok. Dan memberikan ungkapan bersifat 

memuji. 

4. Presentasi dilakukan  oleh semua anggota kelompok presentasi menyebar dan 

mempresentasikan ke kelompok yang lain.   

 

Hasil refleksi  dari siklus II  yang saya lakukan bersama rekan peneliti  

memperoleh hasil nilai post test  dan Rata-rata nilai ulangan harian  sudah mencapai 

indikator keberhasilan  yang ditentukan yaitu 65,00, sehingga siklus 3 tidak diperlukan. 

 

4) Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah apabila penguasaan konsep 

matematika siswa meningkat yaitu  

 Rata-rata dari tiga nilai post tes adalah 65 dan   

 Rata- rata  satu nilai ulangan harian telah mencapai sekurang – kurangnya 65 

Kedua indikator ini saya gunakan untuk mengukur keberhasilan penelitian tindakan 

baik pada siklus pertama maupun pada siklus 2. 
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C. Intrumen Pengumpulan Data 

Sumber data adalah siswa dan seluruh anggota tim peneliti. Jenis data yang 

didapatkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang terdiri atas hasil belajar, 

rencana pembelajaran, hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran , dan jurnal. 

Cara pengambilan data adalah 

1. Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa 

Data hasil belajar meliputi Nilai hasil post test yaitu Test yang dilakukan 

setelah selesai satu kegiaan pembelajaran, dan Nilai ulangan harian yang dilakukan 

setelah selesai satu atau dua pokok bahasan 

Data ini akan mengukur sejauh mana hasil belajar siswa setelah perlakuan 

tindakan diberikan dan akan digunalan sebagai bahan refleksi. 

2. Data tentang situasi belajar mengajar pada saat dilaksanakan tindakan, diambil dengan 

menggunakan lembar observasi. Lembar Observasi Kegiatan Guru akan dikomparasi 

untuk mengetahui pola kecenderungan guru selama kegiatan pembelajaran konstruktif 

dengan LKS berlangsung. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menentukan apakah pembelajaran konstruktif 

berbantuan LKS dapat meningkatkan penguasaan konsep matematika kepada peserta 

didik. Data yang diperoleh pada tiap-tiap siklus akan dianalilsis dengan analisis data 

kuantitatif dan analisis data kualitatif 

1. Data kuantitatif 

Saya akan menganalisis nilai hasil post tets dan nilai hasil ulangan siswa pada tiap 

siklus untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa . Hasil anaisis ini akan 

dibandingkan dengan indikator kinerja/keberhasilan yang telah ditetapkan sebagai 

dasar refleksi untuk tindakan selanjutnya. 

Analisis data ini akan disajikan dalam bentuk diagram/grafik untuk menunjukkan 

kecenderungan hasil belajar siswa. 

2. Analisis data kualitatif 

Untuk menganalisis lembar observasi aktifitas guru ,saya menggunakan 

analisis  kualitatif untuk memberikan sudut pandang yang lebih baik terhadap situasi 
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pembelajaran di kelas. Lembar Observasi aktifitas guru digunakan untuk melihat 

bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas ketika pembelajaran konstuktif 

berbantuan LKS  diterapkan. Analisis data kualitatif ini dilakukan untuk menemukan 

hal-hal tertentu dalam tindakan yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian indikator keberhasilan 

Lembar observasi aktifitas guru pada tiap-tiap siklus akan dikomparasi 

sehingga ditemukan pola atau kecenderungan yang akan dianalisis berkenaan dengan 

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk menentukan langkah perbaikan 

pada siklus berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil 

Penyajian kegiatan pembelajaran pada tiap-tiap siklus saya tekankan pada 

pembelajaran konstruktif berbantuan LKS. LKS saya buat  sedemikian rupa agar 

berbantuan  LKS tersebut siswa dapat mengkonstruksi  konsep matematika yang 

ditetapkan. Dengan menemukan konsep secara mandiri  bersama kelompoknya 

diharapkan konsep matematika yang abstrak menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami 

oleh siswa. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran konstruktivis berbantuan LKS yang tersaji di kajian 

tindakan bab 2.   

Dalam pembelajaran, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi. 

Pembagian kelompok terdiri dari 6 orang. Kemampuan akademis pada setiap kelompok 

dikondisikan hampir merata kemampuannya. Tradisi di madrasah mewajibkan untuk 

memisahkan kelompok laki-laki dan perempuan. Sehingga kelompok kecil yang dibentuk 

semuanya terdiri atas tunggal gender. Saya sesungguhnya merasa ini menjadi hal yang 

tidak seharusnya, namun hal ini tidak dapat saya cegah karena tradisi di madrasah. 

Pembagian kelompok kemudian saya lakukan dengan melihat hasil ulangan harian 

sebelum penelitian ini saya lakukan. Saya memilih beberapa anak perempuan dan laki-

laki yang setara kemampuannya, untuk kemudian saya sebar ke semua kelompok. 

Saya mendampingi dan mengontrol jalannya diskusi. Setiap kelompok  mendapat 

pendampingan untuk memastikan LKS yang telah dirancang dapat mengarah pada 

penguasaan konsep/materi yang diharapkan. 

1. Siklus I 

a. Deskripsi Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I adalah sebanyak tiga pertemuan. 

Fokus pelaksanaan tindakan yang saya lakukan adalah penyajian pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran konstruktif berbantuan LKS. Tindakan yang 

saya lakukan adalah penyajian pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 



 

18 

konstruktif berbantuan LKS dengan kegiatan pokok pembelajaran adalah 

Menemukan konsep matematika yang dipelajari dengan diskusi. 

Pada awal proses pembelajaran, saya terbiasa untuk memberikan informasi 

mengenai tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya 

biasa menyajikan bagian ini dengan cara lisan di depan kelas.  

Kemudian saya bertanya jawab dengan siswa agar siswa mengerti hubungan 

lembar kerja dengan konsep yang akan di temukan dan dipelajari.  Saya berusaha 

memberikan informasi agar lembar kerja yang saya sampaikan dapat dimengerti dan 

dikerjakan. Artinya siswa dapat merasa nyaman karena segala sesuatu yang 

dikerjakan dapat diketahui arah dan tujuannya.  

Kemudian saya membagikan LKS yang telah saya bangun langsung kepada 

kelompok-kelompok. Kelompok tersebut saya posisikan U, sehingga saya dapat 

leluasa menuju kelompok tanpa harus terhalang meja atau kursi kelompok lain. Tiap 

kelompok saya bagikan sendiri dengan tangan kanan sambil menyapa mereka. Lalu 

saya meminta Siswa untuk mulai  berdiskusi untuk mulai menemukan sendiri 

konsep matematika yang sedang dipelajari. Saya meminta kepada semua siswa 

untuk mulai membaca sekilas lembar kerja yang sudah saya bagikan. Dan 

sesudahnya saya meminta kepada semua siswa untuk mulai berdiskusi. Setelah saya 

memberikan instruksi untuk menyelesaiakan membaca, beberapa siswa masih 

belum memahami perintah dengan jelas. Mereka masih menunggu apa yang akan 

diinformasikan dari saya setelah itu. Namun, ternyata tidak ada perintah dan mereka 

tetap diam. Mereka tampak sekali ingin bertanya, namun tidak berani. Saya pun 

akhirya mendekat ke kelompok yang masih bingung tadi dan menjelaskan apa yang 

seharusnya dilakukan. Setelah kedatangan saya, kelompok tersebut barulah tampak 

bekerja, namun jelas bahwa kadar penerimaan pengetahuan mereka sedikit 

terlambat daripada siswa di kelompok lain yang sudah langsung bekerja. 

Saya melakukan pendampingan dengan cara mendatangi kelompok. 

Pendampingan yang saya lakukan seperti hal yang biasanya adalah memberikan 

arahan dan petunjuk kepada siswa dalam kelompok tersebut. Pada siklus I saya 

melakukan pendampingan dengan memberikan instruksi dan arahan atas pertanyaan 

di LKS. Instruksi dan arahan tersebut saya berikan kepada kelompok yang saya rasa 
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macet. Saya menemukan kelompok yang macet tersebut dengan cara berkeliling dan 

mengikuti kelompok tersebut sekurangnya 2 menit setiap kali berkunjung ke 

kelompok.  

Harapan saya, proses membangun pengetahuan matematika oleh siswa 

terjadi pada proses ini. Siswa dapat membangun pengetahuan dengan melaksanakan 

instruksi dan arahan yang saya berikan dengan cara tanya jawab. Petikan tanya 

jawab dan instruksi yang saya berikan adalah sebagai berikut: 

- Bagaimana Mas, sudah ketemu solusinya? 

- Belum pak! 

- Dimana yang sulit? 

- Ini pak,  apa mengerjakannya begini pak.  

- O, ya bagus …. Coba mari kita cermati lagi  media pembelajaran yang kita 

tanya jawabkan tadi . 

Saya ingin mereka membandingkan kasus pada media pembelajaran yang telah saya 

sampaikan melalui tanya jawab pada kegiatan apersepsi dengan masalah 

konstekstual yang disajian dalam LKS. Kalimat matematika lainnya saya minta 

untuk ditemukan sendiri berdasarkan diskusi dan contoh yang saya berikan. 

Setelah diskusi kelompok selesai, saya meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil temuan mereka. Pada  diskusi  siklus I saya menunjuk salah 

satu siswa sebagai perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil di depan  kelas. 

Proses penunjukkan saya lakukan langsung setelah proses diskusi selesai. Saya 

mempertimbangkan untuk menugaskan satu siswa perempuan dan satu siswa laki-

laki untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, saya berikan terlebih 

dahulu kertas plano sebagai wahana kelompok menuangkan ide gagasan kelompok 

untuk menyajikan penyelesaian. Kelompok tidak saya batasi untuk berkreasi pada 

lembar kerja mereka.  

Pada saat meyimpulkan hasil, saya bertindak lebih sebagai fasilitator.  Saya 

memulai menyimpulkan hasil diskusi dengan menanyakan kepada siswa apakah ada 

kesulitan? Kemudian saya lanjutkan dengan ungkapan, baiklah, mari kita simpulkan 

bersama. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi dengan terlebih dahulu melakukan 

koreksi atas jawaban siswa dalam presentasi yang dilakukan, jika ada kesalahan. 
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Jika tidak ada kesalahan, maka saya akan memberi penguatan kepada siswa. 

Berikutnya adalah saya mengingatkan kepada siswa tujuan dari pembelajaran pada 

hari ini. Harapan saya, dengan mengingatkan kembali tujuan itu, akan membuat 

siswa menjadi lebih terarah pada saat menyimpulkan bersama. Ya, dalam 

menyimpulkan hasil diskusi, saya lebih suka dengan memberikan rangkaian 

pertanyaan, sehingga keberhasilan proses konstruktivis yang saya inginkan tampak. 

Setidaknya dengan menjawab pertanyaan saya, pengetahuan yang terbangun tadi 

dapat mengendap dan kemudian tertuang dalam jawaban siswa secara klasikal 

tersebut. 

Tahap berikutnya, saya melakukan untuk konfirmasi atas apa yang telah saya 

dan siswa saya lakukan. Saya akan melakukan konfirmasi atas bangunan 

pengetahuan dirinya. Jika bangunan pengetahuan tersebut cukup kuat, maka 

keluaran gagasan yang tertuang dalam jawaban tes akan menjadi baik. Pada 

prinsipnya, pada proses ini, saya memberikan 2 sampai 3 nomor soal yang 

kemudian dikerjakan dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. 

Soal post tes yang saya ketik dan saya bagikan kepada setiap siswa, untuk 

kemudian siswa mengerjakan di selembar kertas yang mereka sediakan sendiri. 

Pada proses ini, siswa masih berada dalam kelompok. Kejadian yang menarik 

adalah bahwa kelompok siswa laki-laki di pojok kanan belakang tampak tidak serius 

mengerjakan tes yang saya berikan. Saya memang tidak mendekat ke kelompok  

tersebut, sesungguhnya untuk menguji kejujuran siswa.  

b. Deskripsi Hasil 

Berdasarkan hasil olah data sederhana, data hasil ulangan harian siswa kelas VII 

diperoleh grafik data nilai siswa sebagai berikut: 

Tabel 1. Grafik  Nilai Post Test Siklus I 
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Tabel di atas menunjukkan, rata- rata nilai Post Test I adalah 53,97, rata- rata nilai 

Post Test Harian II adalah 53,03, hasil rata- rata nilai Post Test  III adalah 55,63. 

Untuk rerata nilai Post Test  bila dilihat masing–masing kelompok adalah kelompok 

1 sampai dengan 6 adalah sebagai berikut 53,67; 53,89; 55,22; 54,76; 53,89 dan 

55,00. Terjadi penurunan rata-rata nilai post test I dan II sebesar 0,94, sedang rata- 

rata nilai post test II dan III meningkat sebesar 2,60  dan nilai post test I dan III 

sebesar 1,66. Ini menunjukkan hasil yang fluktuatif. Artinya tindakan guru dalam 

pembelajaran masih dipengaruhi oleh banyak hal di luar pengamatan observer yang 

perlu dikaji kembali. Secara umum dapat dikatakan bahwa nilai rerata yang 

diperoleh masih berada di bawah 65. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata nilai ulangan harian siswa belum memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu 65 sehingga perlu dilakukan siklus berikutnya. 

c. Refleksi 

Berdasarkan hasil nilai post test, nilai ulangan harian dan analisis lembar observasi 

(lampiran 1) masih terjadi kelemahan-kelemahan  pada  tindakan yang saya lakukan 

di siklus I antara lain,  

1) Nilai Post test  dan nilai ulangan harian belum mencapai indikator keberhasilan  

yang ditentukan. 

2) Pada saat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan 

media gambar dan hanya meminta siswa untuk mengamati saja. 

3) Pada saat saya menyuruh siswa membaca dan mencermati LKS, saya hanya 

memberikan instruksi yang mendorong siswa untuk berbuat sesuai perintah. Saya 

tidak memberikan instruksi lain sesudah instruksi yang pertama. Saya 

memberikan keluasan penafsiran atas soal di LKS kepada kelompok secara 

mandiri. 

4) Ketika siswa sedang bekerja dalam kelompok, saya berkeliling ke semua 

kelompok. Namun ternyata saya hanya menghampiri kelompok yang kurang aktif 

berdiskusi. Kelompok yang aktif berdiskusi saya anggap sudah mampu 

membangun pengetahuannya denga diskusinya. 

5) Presentasi hasil diskusi dilaksanakan dengan perwakilan 1 atau 2 kelompok. 

Perwakilan kelompok yang maju saya tunjuk berdasarkan keaktifan siswa 
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tersebut dalam kelompok. Siswa yang tidak maju dipersilahkan untuk 

mendengar. Proses ini ternyata tidak cukup efektif, karena diketahui bahwa 

beberapa siswa laki-laki di kelompok pojok kanan belakang tidak mendengar 

pemaparan hasil namun justru berbicara dengan temannya.  

2. Siklus II 

a. Deskripsi Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sebanyak 3 pertemuan. Pelaksanaan 

tindakan yang saya lakukan masih kepada penyajian pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran konstruktif berbantuan LKS seperti pada siklus I. Pada 

siklus II ini saya menekankan/mengubah tindakan yang diduga menyebabkan siklus 

I tidak mencapai indikator kinerja yang saya tetapkan.  

Tindakan pembelajaran yang berbeda pada siklus II saya ceritakan sebagai 

berikut. Pada awal proses pembelajaran, saya terbiasa untuk memberikan informasi 

mengenai tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 

saya memberikan contoh konsep matematka yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan media. Lalu saya meminta siswa berdiskusi 

berbicara dengan teman-temannya agar bisa memberikan contoh lain. 

Saya meminta siswa untuk mulai menemukan sendiri konsep matematika 

yang sedang dipelajari, dengan cara saya meminta kepada semua siswa untuk mulai 

membaca sekilas Lembar kerja yang sudah saya bagikan. Setelah masing-masing 

membaca siswa, saya arahkan pada konsep pembelajaran yang akan dicapai terkait 

dengan LKS yang akan didiskusikan. Lalu saya mulai meminta kepada semua siswa 

untuk mulai berdiskusi. Saya menyediakan waktu beberapa menit untuk melakukan 

tanya jawab seputar tugas yang harus dikerjakan. Saya menerima beberapa 

pertanyaan mengenai hal tersebut dan saya juga memeriksa kepahaman kelompok 

siswa atas tugas yang saya berikan. Dengan beberapa menit yang saya berikan 

ternyata hampir semua siswa di kelompok dapat menerima instruksi kerja dengan 

benar. 

Selanjutnya, saya melakukan pendampingan dengan cara mendatangi 

kelompok. Pendampingan yang saya lakukan seperti hal yang biasanya adalah 

memberikan arahan dan petunjuk kepada siswa dalam kelompok tersebut. Pada 
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siklus II ada perbedaan yang saya lakukan pada proses pendampingan yang saya 

lakukan. Pada pendampingan di siklus II saya cenderung untuk memberikan 

pertanyaan yang membimbing kelompok menemukan jawaban. Saya akan terus 

berusaha memancing kelompok untuk menemukan jawaban dengan cara memberi 

pertanyaan. Saya berusaha membentuk suasana pendampingan lebih familiar,  

semua kelompok didampingi dengan waktu kurang lebih 5 menit tiap kelompok. 

Dan memberikan ungkapan bersifat memuji. Secara merasakan bahwa  siswa saya 

bahagia dan nyaman ketika saya datang ke kelompok mereka. 

Setelah diskusi kelompok selesai, saya meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil temuan mereka. Pada siklus II, presentasi siswa 

dilaksanakan dengan cara menyebar salah satu kelompok ke kelompok lainnya. Jadi 

seluruh siswa dalam kelompok tersebut didaulat untuk menjadi presenter 

sekurangnya di satu kelompok tertentu. Dengan demikian, seluruh siswa dalam 

kelompok yang ditunjuk harus siap untuk menjadi presenter. Hal yang tampak 

dalam proses ini adalah kelompok yang didatangi terlihat menikmati presentasi dari 

kawannya. Tampak beberapa siswi tersenyum melihat kawannya presentasi di 

kelompoknya. Kelompok yang didatagi juga dengan mudah bertanya jika merasa 

ada pertanyaan. Tidak lagi merasa canggung untuk mengungkapkan pertanyaan. Hal 

ini berbeda sekali ketika presentasi siswa dilakukan di depan kelas. Siswa yang 

tidak presentasi cenderung diam dan melakukan aktivitasnya sendiri. 

b. Deskripsi Hasil 

Setelah melakukan rancang ulang rencana tindakan, melaksanakan tindakan yang 

dirancang, dan observasi pada pengamatan, diperoleh data Nilai siswa  sebagai 

berikut :  

Tabel 3. Grafik  Nilai Post Test Siklus II 
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Tabel 3, menunjukkan rata- rata nilai Post Tes  I adalah 64,74, hasil rata- rata nilai 

Post Tes II adalah 68,42, hasil rata- rata nilai Post Tes III adalah 66,15. Untuk rerata 
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nilai Post Test bila dilihat masing–masing kelompok adalah kelompok 1 sampai 

dengan 6 adalah sebagai berikut 68,58; 64,69; 68,8; 63,56; 64,71 dan 66,93. Dari 

hasil diatas menunjukkan bahwa dari ketiga kali dilakukannya Post Test ternyata 

hanya Post Test I yang sebenarnya masih di bawah 65. Tetapi bila dari ketiga rata- 

rata nilai post test sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 66,4 atau 1,4 diatas 

target minimal. Apabila dilihat dari nilai post test dalam kelompok, terlihat 

kelompok I dan II mempunyai rata- rata paling tinggi yaitu lebih dari 69 lebih. 

Dilihat dari pengamatan pada saat dilakukukannya kerja kelompok, kedua kelompok 

adalah kelompok yang paling aktif baik dalam kelompok maupun berkomunikasi 

dengan guru.  

Tabel 4. Rata- rata Nilai Ulangan Harian 
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Untuk hasil ulangan harian, ulangan harian I (sikus I) adalah 54,32 ; ulangan harian 

II (siklus II) adalah 71,58 dan ulangan harian III (siklus II) adalah 70,92. 

Dari Ulangan harian I dan II menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai 

yang dicapai 17,26. Artinya proses penguasaan konsep siswa mengalami perubahan 

yang signifikan dan telah melampaui indikator keberhasilan tindakan. Ulangan 

Harian III dilakukan sebagai penguat bahwa siklus ini dapat dihentikan karena 

sudah terjadi kestabilan penguasaan konsep dari siswa terlihat dari rata- rata nilai 

ulangan  harian II dan III tidak jauh berbeda atau telah melampaui batas minimal 

yaitu 65. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai 

ulangan harian siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 65 sehingga 

tidak perlu dilakukan siklus berikutnya. 

Berdasarkan data-data di atas temuan yang cukup menarik dari pembelajaran 

siklus II adalah rata-rata nilai siswa meningkat 32% dibandingkan pembelajaran 

sebelumnya. Apabila dikomparasi dengan hasil observasi rekan sejawat maka 

penyebabnya bukan pada model pendekatan pembelajaran yang digunakan tetapi 

terletak pada cara pendekatan guru pada saat melakukan pendampingan dalam 
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kegiatan diskusi kelas. Dengan kata lain teori belajar yang melandasi penggunaan 

pendekatan ini memang terbukti dapat meningkatkan keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran.  

Melihat hal tersebut tim peneliti merekomendasikan agar cara menjelaskan 

guru diperbaiki dalam pendampingan proses pembelajaran tidak sekedar teoritis 

akademis tetapi lebih menekankan pada pendekatan yang lebih familiar kepada 

setiap peserta didik. 

Model presentasi yang dilakukan  oleh semua anggota kelompok dengan cara 

menyebar dan menjelaskan  kepada kelompok lain ternyata dapat meningkatkan 

tanggung jawab masing-masing individu dalam kelompok . Terjadi dialog  diantara  

para peserta didik dalam gaya dan bahasa mereka sendiri sehingga  diskusi berjalan 

lebih efektif karena peserta didik saling memberi dan mendapat masukan dari rekan-

rekannya. 

c. Refleksi siklus II 

Pada siklus II berdasarkan hasil observasi (terlampir) yang dilakukan rekan sejawat 

dan supervisor, didapati kekuatan-kekuatan perbaikan pembelajaran siklus II antara 

lain :  

1. Nilai Post test  dan Rata-rata nilai ulangan harian  sudah mencapai indikator 

keberhasilan  yang ditentukan yaitu 65,00. 

2. Guru  memberikan contoh  dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 

media  selanjutnya guru meminta siswa untuk memberikan contoh yang lain dan 

mengkomunikasikan .  

3. Guru menyuruh siswa membaca dan mencermati LKS beberapa menit lalu siswa 

diarahkan pada konsep pembelajaran yang akan dicapai terkait dengan LKS yang 

akan didiskusikan 

4. Membentuk suasana pendampingan lebih familiar,  semua kelompok didampingi 

dengan waktu kurang lebih 5 menit tiap kelompok. Dan memberikan ungkapan 

bersifat memuji. 

5. Presentasi dilakukan  oleh semua anggota kelompok presentasi menyebar dan 

mempresentasikan ke kelompok yang lain. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan  siklus I diketahui bahwa rata-rata nilai post test masih fluktuatif dan nilai 

ulangan harian belum mencapai indikator keberhasilan. Hal ini disebabkan: 

1. Saya hanya  memberikan contoh  dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 

media gambar selanjutnya saya hanya meminta siswa untuk mengamati. Menurut saya, 

karena hanya sekedar mengamati maka perhatian dan konsentrasi siswa hanya terfokus 

pada media/gambar. Sehingga  konsep yang terkandung pada gambar tersebut tidak 

dapat tersampaikan. Yang dilakukan siswa pada saat itu hanya melihat dan mengamati 

sehingga tidak banyak interaksi aktif yang dilakukan siswa. Menurut Winkel (Dalam 

Darsono, 2000:4) hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak belajar.  

2. Saya  menyuruh siswa membaca dan mencermati LKS. Ada pernyataan  yang 

mendorong siswa untuk berbuat sesuai perintah. Pada proses ini yang terjadi adalah 

saya hanya memberikan instruksi melalui lembar kerja. Tidak ada arahan dan 

bimbingan kepada siswa dalam memulai kegiatan diskusi. Menurut saya yang saya 

lakukan sudah sesuai dengan prinsip kontruktivis yaitu membangun pengetahuan. 

Ketika ada siswa yang bertanya saya selalu mengatakan silahkan perhatikan perintah 

pada LKS. Menurut Ernst Von Glassersfeld (dalam Lucas, 2007) membentuk 

pengetahuan yaitu lewat interaksi dengan bahan yang dipelajari atau pengalaman baru 

melalui inderanya baik secara personal maupun kelompok. Namun ternyata yang saya 

lakukan tidak dapat membuat anak menguasai materi dengan baik. Karena ternyata 

memahami LKS membutuhkan waktu dan arahan dari saya sebagai guru kelas pada 

pelaksanaan tindakan. 

3. Saya berkeliling ke semua kelompok dan  menghampiri kelompok yang kurang aktif 

berdiskusi. Ketika melakukan pendampingan waktu saya sering  tersita hanya pada 

kelompok tertentu yang kurang aktif  atau pada kelompok yang terlalu aktif bertanya. 

Sehingga tidak semua kelompok mendapat porsi pendampingan yang merata.  Ketika 

saya sedang mendampingi satu kelompok permintaan kelompok yang lain untuk 

mendapat pendampingan kadang saya terlambat merespon, padahal ketika saya datangi 

masalah yang dihadapi kelompok tersebut sudah terlewati dan mungkin sudah terganti/ 

muncul masalah baru.   
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4. Presentasi dilaksanakan dengan perwakilan 1 atau 2 kelompok maju dan kelompok 

yang lain hanya mendengar. Saya sudah terbiasa menggunakan model presentasi ke 

depan kelas dan kelompok lain mendengarkan serta menanggapi. Biasaya kelompok 

yang mendapat tugas untuk presentasi adalah kelompok yang paling cepat menemukan 

konsep yang dipelajari sebagai bagian dari bentuk reward yang  saya berikan. Ternyata 

model ini kadang hanya menjadikan siswa yang pandai dalam kelompk tersebut 

medominasi presentasi, sehingga anggota kelompok yang lain pasif. Begitu juga 

kelompok yang tidak presentasi saya amati sebagian besar siswa hanya mendengarkan 

saja, ketika saya meminta untuk menanggapi mereka mengalami kesulitan 

mengkomunikasikan ide/gagasan. Menurut Jonassen (2001) hal tersebut 

megindikasikan bahwa pembelajaran konstruktivis belum terlaksana secara optimal, 

yaitu tidak terjadinya interaksi sosial dan cara berfikir reflektif terhadap pengalaman 

yang dirasakan. 

Pada siklus II diketahui bahwa rata- rata nilai post test sudah relatif stabil dan rata–

rata nilai ulangan harian sudah  mencapai indikator keberhasilan. Langkah tindakan yang 

saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-

hari dengan menggunakan media yang kontektual selanjutnya saya meminta siswa untuk 

memberikan contoh yang lain dan mengkomunikasikan denga rekan di kelompoknya. 

Siswa saya minta saling bertukar pendapat mengenai pemahaman mereka masing- masing 

dengan cara saling memberi contoh yang sejenis dengan media yang saya gunakan. 

Dengan komunikasi itu keterlibatan emosional siswa terhadap materi yang akan dikaji 

menjadi semakin tinggi (Jonassen : 1994). 

Saya menyuruh siswa membaca dan mencermati LKS beberapa menit, kemudian  

siswa diarahkan pada konsep pembelajaran yang akan dicapai terkait dengan LKS yang 

akan didiskusikan. Pada siklus II ini saya  memberikan waktu yang lebih banyak  kepada 

siswa untuk membaca dan mencermati LKS .Kemudian saya meminta meeka untuk mulai 

mendiskusikan dalam kelompoknya. Pada kegiatan apersepsi saya berusaha mengaitkan 

LKS dengan konsep yang akan mereka temukan. Menurut saya yang  saya lakukan sudah 

sesuai dengan prinsip kontruktivis yaitu membangun pengetahuan. Ketika ada siswa yang 

bertanya saya mengatakan silahkan perhatikan perintah pada LKS, lalu bandingkan dengan 

contoh kasus yang ada di papan tulis. Menurut Ernst Von Glassersfeld (dalam Lucas, 
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2007) membentuk pengetahuan yaitu lewat interaksi dengan bahan yang dipelajari atau 

pengalaman baru melalui inderanya baik secara personal maupun kelompok. 

Membentuk suasana pendampingan lebih familiar, semua kelompok didampingi 

dengan waktu kurang lebih 5 menit tiap kelompok dan memberikan ungkapan bersifat 

memuji. Saya berkeliling ke semua kelompok dan  menghampiri kelompok yang kurang 

aktif berdiskusi. Saya mengatur waktu untuk  melakukan pendampingan agar semua 

kelompok mendapatkan waktu pendampingan yang merata. Saya aktif memberikan 

pertanyaan–pertanyaan yang saya pandang perlu untuk mengarahkan siswa pada konsep 

yang didiskusikan tanpa menunggu  siswa bertanya. Bahkan siklus II ini siswa semakin 

aktif dan percaya diri. Mereka mendatangi saya, kelompok lain atau melihat hasil karya 

yang ada di papan pajang sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan LKS.  

Presentasi dilakukan  oleh semua anggota kelompok presentasi menyebar dan 

mempresentasikan ke kelompok yang lain. Saya mengubah model presentasi kedepan 

kelas dan kelompok lain mendengarkan serta menanggapi menjadi model presentasi yang 

menyebar. Setiap siswa dalam kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada 

kelompok lain. Kelompok laki- laki mempresentasikan kepada kelompok laki-laki lainnya. 

Begitu pula kelompok  perempuan. Saya membiarkan terjadinya suasana ramai/gaduh 

ketika dua kelompok sedang presentasi secara bersamaan kepada kelompok lain agar 

mereka bisa berekspresi seluas-luasnya.  

Banyak hal yang tak terduga yang saya temukan. Siswa yang melakukan 

presentasi menunjukkan kebanggaan atas apa yang mereka lakukan karena mampu 

memberikan informsi kepada temannya, selain itu anggota kelompok yang didatangi 

terlihat menikmati presentasi dari kawannya. Tampak beberapa siswa tersenyum melihat 

kawannya presentasi di kelompoknya. Terjadi komunikasi yang interaktif, saling memberi 

dan menerima informasi dengan gaya dan bahasa yang sesuai dengan dunia. Siswa yang 

biasaya pasif atau malu- malu dan tidak mau bicara berubah menjadi aktif, tidak lagi 

merasa canggung untuk mengungkapkan pertanyaan. Menurut Jonassen (1994) hal 

tersebut megindikasikan bahwa pembelajaran konstruktivis sudah terlaksana secara 

optimal, yaitu  terjadinya interaksi sosial dan cara berfikir reflektif terhadap pengalaman 

yang dirasakan. 
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Seusai penelitian tindakan ini selesai saya lakukan, saya merasakan bahwa siswa 

saya menunjukkan peningkatan dalam partisipasi pada setiap kegiatan pembelajaran. 

Siswa yang selama sebelum ada kegiatan PTK cenderung malas dan pasif dalam mengikuti 

skenario pembelajaran terlihat mulai menunjukkan minat dan tanggung jawabnya untuk 

diri dan masa depannya. Saya bersama guru lain yang kebetulan mengajar kelas tersebut 

merasakan bahwa siswa di kelas tersebut sebelum ada kegiatan PTK adalah kelas yang 

pasif dan agak tertinggal dibanding dengan kelas-kelas yang lain.Sebelum PTK saya dan 

rekan-rekan guru sering mengeluhkan kondisi pasif yang kurang kondusif untuk kegiatan 

belajar mengajar. Akan tetapi sekarang ini, setelah kelas itu saya jadikan sasaran Penelitian 

tindakan citra kelas terbelakang itu berubah menjadi kelas yang aktif dan menjadi idola 

pilihan guru-guru. Saya sendiri merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

tersebut, terlebih minat dan hasil belajar beberapa siswa yang sebelum PTK “kurang” saya 

perhitungkan ternyata bisa  menjadi siswa yang diperhitungkan tingkat keaktifan, 

tanggung jawabnya terhadap kelas dan pembelajaran maupun hasil pembelajarannya 

secara akademis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang saya uraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa 

pembelajaran konstruktifis berbantuan LKS yang saya lakukan berdampak positif pada 

peningkatan penguasaan konsep siswa. Antar proses pembelajaran konstruktifis dengan 

LKS yang saya gunakan ternyata menjadi satu kesatuan proses. Pembelajaran konstruktifis 

berbantuan LKS yang telah saya lakukan mampu membangkitkan keterpahaman siswa bila 

siswa mampu mengkonstruksi konsep yang tersirat dalam LKS. LKS yang saya desain 

dengan ilustrasi, informasi, dan pertanyaan kontekstual yang saling berkaitan tersebut 

membuat siswa menjadi nyaman untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. 

Komponen LKS dibuat terbuka namun masih dalam konteks di sekitar siswa yang 

mampu memancing siswa menemukan seperangkat pertanyaan yang nantinya jawabannya 

dapat membawa siswa ke kesimpulan dan mampu menemukan konsep yang diharapkan. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran, saya harus memposisikan sebagai fasilitator yang 

menjembatani kerangka berpikir siswa. Proses pembelajaran di atas menjadi pembelajaran 

konstruktifis berbentuan LKS yang telah berhasil meningkatkan penguasaan konsep pada 

kelas penelitian saya. 

B. Saran 

Saya menyadari pengalaman yang saya peroleh pasti akan berbeda bila dilakukan 

teman–teman guru lainnya. Namun melihat hasil yan signifikan, saya tetap menyarankan 

apabila mempunyai masalah serupa agar melakukan pendekatan yang sama meskipun 

harus ada penyesuaian di beberapa langkah denga melihat situasi dan karakteristik 

komponen yang terkait.  

Penelitian tindakan yang telah saya lakukan sangat berdampak positif terhadap 

kelas penelitian, baik untuk siswa maupun proses pembelajarannya. Sehingga berdampak 

semakin kondusifnya proses pembelajaran di kelas tersebut. Hal ini telah dirasakan oleh 

rekan guru yang juga mengajar di kelas tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut, kami 

memberikan saran kepada Kepada Kepala Sekolah agar membuka ruang kepada guru 

untuk bebas berkreasi dalam melakukan kegiatan profesionalnya dan mengutamakan 
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proses ketimbang hasil sehingga teman–teman guru akan mempunyai pengalaman yang 

bervafiatif dalam mengatasi pemasalahan dalam pembelajaran. 

Tak lupa kepada supervisor dalam hal ini pengawas Kantor Kementerian Agama 

agar selalu membuka wawasan dan mengubah pandangan guru untuk selalu menyajikan 

pembelajaran yang variatif dan bermakna dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar. 

Akhirnya saya menyimpulkan bahwa proses penelitian tindakan  sangat 

bermanfaat dalam memahami dan memenuhi kebutuhan siswa untuk mampu menguasai 

konsep matematika sehingga mereka lebih merasa memiliki dan membutuhkan 

matematika. 
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