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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah dengan 

metode Cooperative learning dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran matematika di kelas VII-E SMPN 281 Jakarta? subyek penelitian ini 

adalah siswa SMPN 281 Jakarta kelas VII-E dengan jumlah siswa sebanyak 35 

orang, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.Tujuan penelitian 

ini Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 

berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan secara umum adalah 

untuk memperbaiki pembelajaran matematika di SMP, sedangkan secara khusus 

tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu untuk mengetahui 

peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VII-E 

SMPN 281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 semester genap yang diajarkan 

dengan metode cooperative learning. Untuk mengetahui dampak metode 

Cooperative learning dalam meningkatkan partisipasi siswa kelas VII-E SMPN 

281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 pada materi keliling dan luas lingkaran. 

Hasil penelitian ini Secara umum pembelajaran dengan menerapkan 

model cooperative learningpada pokok bahasan bangun sebangun atau 

kongruendi SMPN 281 Jakarta kelas VII-E mampu meningkatkan aktifitas belajar 

siswa dari kondisi awal sampai dengan perlakuan pada siklus 2 sebesar 97%, dan 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 82. 

 

Kata Kunci : Partisipasi Belajar, Pokok Lingkaran dan Cooperative Learning 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu regulasi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah 

diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Implementasi 

KTSP di sekolah menuntut para guru dan siswa untuk lebih kreatif dan memiliki 

inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. KTSP lebih menekankan pada 

pencapaian kompetensi siswa, ini berarti dalam pembelajaran matematika berpusat 

kepada siswa (student oriented) dan bukan lagi bersumber pada guru (teacher 

oriented). 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dipercayakan 
pada setiap tingkat satuan pendidikan hampir senada dengan prinsip implementasi 

KBK (Kurikulum 2004) yang disebut Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah 

(KBS). Prinsip ini diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran 
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sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan 

komite sekolah berpedoman pada standar isi serta panduan penyusunan kurikulum 

yang dibuat oleh BSNP. 

Karakteristik pembelajaran matematika lebih menekankan pada 

membangun atau mengkonstruksi pengetahuan tentang konsep yang sedang 

dibahas. Proses mengkonstruksi pengetahuan ini memerlukan kreatifitas guru 

untuk menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, 

gembira dan berbobot. Sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif yang pada 

akhirnya mereka memiliki pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. 

Fakta empirik yang ditemukan penulis melalui kegiatan observasi di kelas, 

pembelajaran yang terjadi monoton sehingga siswa terlihat jenuh karena kurang 

diberdayakan, mereka diperlakukan sebagai objek yang harus duduk manis 

memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Selain itu pembelajaran yang 

berlangsung seolah-olah hanya untuk sekelompok siswa tertentu.  

Uraian data tersebut di atas sangat menarik perhatian penulis untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas, dengan menerapkan pembelajaran 

cooperative learning dalam  rangka meningkatkan partisipasi siswa selama proses 

pembelajaran untuk materi himpunan pada mata pelajaran matematika dikelas VII-

E SMPN 281 Jakarta. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah dengan 

metode Cooperative learning dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran matematika di kelas VII-E SMPN 281 Jakarta? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 

berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan secara umum adalah 

untuk memperbaiki pembelajaran matematika di SMP, sedangkan secara khusus 

tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu untuk mengetahui 

peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VII-E 

SMPN 281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 semester genap yang diajarkan 

dengan metode cooperative learning. Untuk mengetahui dampak metode 

Cooperative learning dalam meningkatkan partisipasi siswa kelas VII-E SMPN 

281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 pada materi keliling dan luas lingkaran. 

 

Manfaat Penelitian 

Secara umum, Sebagai salah satu usaha guru untuk meningkatkan kualitas 

kegiatan pembelajaran bersama peserta didik dalam mewujudkan tujuan 
pendidikan matematika dan tujuan pendidikan Nasional. Secara Khusus, manfaat 

yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 
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1. Bagi Siswa :  

a. Untuk membantu siswa meningkatkan partisipasi dalam mengikuti Kegiatan 

Pembelajaran 

b. Meningkatkan aktivitas belajar dalam membahas sebuah konsep matematika. 

c. Untuk meningkatkan prestasi hasil pembelajaran matematika 

2. Bagi Guru  :  

a. Untuk meningkatkan strategi dan kualitas pembelajaran matematika 

b. sebagai umpan balik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran 

3. Bagi Sekolah : 

a. Memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu proses maupun hasil 

pembelajaran matematika di sekolah. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar pada prinsipnya adalah proses perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari interaksi antara siswa dengan sumber-sumber atau obyek belajar baik 

secara sengaja dirancang atau tanpa sengaja dirancang (Nana Sudjana,2010). 

Kegiatan belajar tersebut dapat dihayati (dialami) oleh orang yang sedang belajar. 

Selain itu kegiatan belajar juga dapat di amati oleh orang lain. Belajar yang di 

hayati oleh seorang pebelajar (siswa) ada hubungannya dengan usaha 

pembelajaran, yang dilakukan oleh pembelajar (guru). Pada satu sisi, belajar yang 

di alami oleh pebelajar terkait dengan pertumbuhan jasmani yang siap 

berkembang. Pada sisi lain, kegiatan belajar yang juga berupa perkembangan 

mental tersebut juga didorong oleh tindakan pendidikan atau pembelajaran. 

Dengan kata lain, belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa pembelajar.  

Dari segi siswa, belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan 

jasmani dan perkembangan mental, akan menghasilkan hasil belajar sebagai 

dampak pengiring, selanjutnya, dampak pengiring tersebut akan menghasilkan 

program belajar sendiri sebagai perwujudan emansipasi siswa menuju 

kemandirian. Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari 

tindakan pendidikan atau pembelajaran. Proses belajar siswa tersebut 

menghasilkan perilaku yang dikehendaki, suatu hasil belajar sebagai dampak 

pengajaran. (Dimyati & Mudjiono, 2012) 

 

Hakikat Metode Cooperative Learning 
Pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas merupakan sebuah proses 

pembimbningan terhadap peserta didik dengan memperhatikan tingkat 

perkembangan siswa, mengingat kecepatan perkembangan mereka masing-masing 

tidak sama. Proses pembelajaran juga harus menempatkan siswa sebagai subyek 

yang memiliki keunikan dan kekhususan masing-masing. 

Heterogenitas kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep sering 
menimbulkan masalah, antara lain ada siswa yang sangat cepat dan ada siswa yang 

merasakan kesulitan tetapi mereka segan bahkan takut untuk bertanya kepada 

guru. Kesulitan yang dialami oleh sekelompok siswa tersebut dapat diatasi dengan 

cara menerapkan pembelajaran dengan metode cooperative learning. 
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Cooperative learning adalah seorang atau beberapa orang murid yang 

ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu murid-murid tertentu yang mengalami 

kesulitan belajar. Bantuan yang diberikan oleh teman sebaya pada umumnya dapat 

memberikan hasil yang lebih baik. Hubungan antar murid terasa lebih dekat 

dibandingkan dengan hubungan antara murid dengan guru. (Moh.Surya, 2010). 

M.Sobry Sutikno (2010) mengatakan bahwa untuk mencapai hasil belajar 

yang optimal, dianjurkan agar pendidik membiasakan diri menggunakan 

komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, yakni komunikasi 

yang tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara pendidik dengan siswa 

melainkan juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu dengan siswa 

lainnya. 

Selanjutnya Hamzah B. Uno (2010) mengatakan bahwa model pertemuan 

adalah model pembelajaran yang ditujukan untuk membangun suatu kelompok 

sosial yang saling menyayangi, saling menghargai, mempunyai disiplin tinggi, dan 

komitmen berperilaku positif. 

Metode pembelajaran yang sangat ditekankan dalam pembelajaran tuntas 

adalah pembelajaran individual, pembelajaran sejawat (pee instruction), dan 

bekerja dalam kelompok kecil. Berbagai metode (multimetode) pembelajaran 

harus digunakan untuk kelas atau kelompok. (Kunandar, 2011). 

Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-

kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya 

heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberitahu yang 

belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya yang lambat, yang 

mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. (Trianto, 2011). 

Teori Perkembangan piaget memperkuat pendapat di atas, yakni 

perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi 

aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin 

bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi 

terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi sosial dengan 

teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas 

pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran itu lebih logis. (Nur, dalam 

Trianto, 2011). 

Dari uraian pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa cooperative 

learning adalah sebuah proses belajar dengan difasilitasi oleh satu orang siswa 

atau lebih untuk membiming siswa sebayanya yang mengalami kesulitan dalam 

belajar, sehingga interaksi antar siswa akan tumbuh dinamis, penuh kasih sayang, 

disiplin, dan memiliki komitmen belajar yang tinggi. Cooperative 

learningdinamakan juga sebagai pembelajaran sejawat yang bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

Salah satu empat pilar belajar yang ditetapkan UNESCO adalah learning to 

do (belajar untuk melakukan sesuatu). Learning to do dapat terjadi manakala si 

pebelajar (siswa) difasilitasi untuk mengaktualisasikan kompetensi, bakat, dan 
minat yang dimilikinya. Penerapan metode cooperative learning dalam 

pembelajaran akan mendukung pilar belajar tersebut di atas, jika siswa yang 

ditunjuk menjadi tutor memenuhi kriteria-kriteria tertentu. 
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Moh. Surya (2010), menyebutkan bahwa kriteria cooperative learning 

adalah: 1) tutor membantu murid yang kesulitan berdasarkan petunjuk guru, 2) 

murid yang dipilih sebagai tutor hendaknya diperhatikan segi kemampuan dalam 

penguasaan materi dan kemampuan membantu orang lain, 3) dalam 

pelaksanaannya, tutor-tutor ini dapat membantu teman-temannya baik secara 

individual maupun secara kelompok sesuai petunjuk guru, 4) tutor dapat berperan 

sebagai pemimpin dalam kegiatan-kegiatan kelompok, dalam hal tertentu ia dapat 

berperan sebagai pengganti guru. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa yang ditunjuk 

sebagai tutor harus memenuhi kriteria tertentu, yakni siswa yang memiliki 

keunggulan kompetensi dibandingkan dengan siswa lain dikelasnya. Selanjutnya 

Moh. Surya (2010) juga mengatakan bahwa keuntungan metode cooperative 

learning adalah: 1) adanya suasana hubungan yang lebih dekat dan akrab antara 

murid yang dibantu dengan murid sebagai tutor yang membantu, 2) bagi tutor 

sendiri sebagai kegiatan remedial yang merupakan kesempatan uttuk pengayaan 

dalam belajar dan juga dapat menambah motivassi belajar, 3) bersifat efisien, 

artinya bisa lebih banyak dibantu, dan 4) dapat meningkatkan rasa tanggung jawab 

dan kepercayaan diri. 

Dari pendapat tersebut di atas, disimpulkan bahwa metode cooperative 

learning dapat menimbulkan sebuah penguatan (reinforcement) baik bagi siswa 

yang dibantu maupun siswa yang membantu dalam mengkonstruksi 

pengetahuan/konsep, karena cooperative learningdibangun dengan jalinan 

kedekatan dan kasih sayang. 

1. Keunggulan dan kelemahan Cooperative Learning  

Keunggulan yang dijelaskan oleh Isjoni (2010: 23-24), dilihat dari 

berbagai aspek siswa meliputi:  

“1) Memberi kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 

pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerjasama 

dalam merumuskan satu pandangan kelompok; 2) memungkinkan siswa 

dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih siswa memiliki 

keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan sosial seperti 

keterampilan mengemukakan pendapat, menerima saran dan masukan dari 

orang lain, bekerja sama, rasa setiakawan dan mengurangi timbulnya 

perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelasnya; 3) memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis; 4) 

memungkinkan siswa memiliki motivasi yang tinggi, peningkatan 

kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar 

menggunakan sopan santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki 

sikap terhadap sekolah dan belajar, mengurangi tingkah laku yang kurang 

baik serta membantu menghargai pokok pikiran orang lain”.  
Selanjutnya Jarolimek dan Parker dalam Isjoni (2010: 24) mengatakan 

bahwa keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah : 

1)saling ketergantungan positif, 2) adanya pengakuan dalam merespon 

perbedaan individu, 3) siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan 
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kelas, 4) suasana rileks dan menyenangkan, 5) terjalin hubungan yang hangat 

dan bersahabat antara siswa dengan guru, 6) memiliki banyak kesempatan 

untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan”.  

Dari uraian tentang keunggulan cooperative learning yang 

disampaikan oleh Isjoni dan Jarolimek, maka dikatakan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning dapat menunjang suatu pandangan, 

pengalaman belajar secara bekerja sama dalam suatu kelompok. Selain itu 

proses perkembangan pengetahuan siswa, kemampuan dan keterampilan dalam 

berpikir kritis akan terus diasah untuk mewujudkan ketergantungan secara 

positif.  

Adapun kelemahan pembelajaran cooperative learning yang dikutip dari 

Isjoni (2010: 25) meliputi:  

“1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan 

lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu; 2) agar proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya 

yang cukup memadai; 3) selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung ada 

kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga 

banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 4) saat 

diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa 

yang lain menjadi pasif”.  

Pembahasan mengenai keunggulan cooperative learning yang telah 

disampaikan, dalam prakteknya mengalami beberapa kendala yang 

memungkinkan terhambatnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Kendala-

kendala itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan kualitas guru, fasilitas 

dan dari siswanya itu sendiri. Secara rinci dijelaskan keberhasilan belajar 

kooperatif tampaknya juga dipengaruhi bagaimana ciri-ciri guru yang berhasil 

atau guru yang efektif.  

Pendapat dari para ahli pendidikan tentang bagaimana ciriciri guru 

yang berhasil harus mempunyai rasa cinta dengan belajar dan menguasai 

sepenuhnya bidang studi yang menjadi beban tugasnya. Pendapat lain 

mengatakan guru efektif adalah seorang individu yang dapat memotivasi siswa-

siswanya untuk bekerja tidak sekedar mencapai suatu prestasi lebih, namun 

juga menjadi anggota masyarakat yang pengasih. 

 

Hakikat Pembelajaran Matematika di SMP  

Matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur-

unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalisasi dan 

individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis. Hakikat belajar matematika didasarkan pada pandangan 

konstruktivisme, yakni anak belajar matematika dihadapkan pada masalah tertentu 

berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya ketika belajar dan berusaha 
memecahkannya. (Hamzah B.Uno,2010). 

Bagi para siswa di sekolah, matematika sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan daya nalar dan melatih diri agar mampu berpikir logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif. 
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Himpunan  

1. Pengertian Himpuanan 

Himpunan sebagai kumpulan objek yang berbeda yang tercakup dalam 

satu kesatuan. Atau himpunan objek dengan syarat keanggotaan tertentu. Untuk 

menyatakan suatau himpunan, digunakan huruf besar/KAPITAL seperti A,B,C, 

dsb. Sedangkan untuk meyatakan angota-angotanya di gunakan huruf kecil 

seperti a,b,c, dsb. 

2. Penyajian himpunan  

Ada tiga cara untuk menyatakan himpunan: 

a. List/mendatar (enumerasi) yaitu menuliskan tiap-tiap anggota himpunan di 

antara 2 kurung kurawal . misalkan A adalah nama-nama pasaran jawa, 

yaitu: pon,wage, kliwon, legi, pahing. Maka A ditulis sebagai A= {pon, 

wage, kliwon, legi, pahing} 

b. Dengan syarat keanggotaan, yaitu menuliskan sifat-sifat yang ada pada 

semua anggota himpunan diantara 2 kurung kurawal. Misalkan A adalah 

himpunan yang menyatakan nama-nama pasarasn jawa, maka ditulisakn 

sebagai A= {x/x nama-nama pasaran jawa} 

c. Diagram Venn himpunan dinyatakan secara garfish pada diagram venn 

himpunan semesta (U) sebagai suatu segi empat sedangkan himpuanan 

lainnya digambarkan sebagai lingkarandalam segi empat. 

 

Hakikat Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran  

Penerapan metode cooperative learning dalam kelompok-kelompok kecil 

memerlukan peran aktif dari para siswa sebagai subyek ajar, dengan demikian 

proses pembelajaran akan berlangsung efektif dan bermakna. 

Terkait dengan aktivitas atau partisipasi siswa dalam pembelajaran, Trianto 

(2011) mengatakan bahwa guru tidak dibenarkan mengelola tingkah laku siswa 

dalam kelompok secara ketat, dan siswa memiliki ruang dan peluang untuk secara 

bebas mengendalikan aktivitas-aktivitas di dalam kelompoknya. 

Berdasarkan prinsip student centered peserta didik merupakan pusat dari 

suatu kegiatan belajar. Hal ini dikenal dengan istilah cara belajar siswa aktif, 

terjemahan dari student active training, yang maknanya adalah bahwa proses 

pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan 

latihan langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

(Dick dan Carey, dalam Hamzah B.Uno, 2010). 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

mendorong/memacu partisipasi siswa dalam proses pemelajaran adalah sebagai 

berikut; 1) sabar saat menunggu respon, karena seorang siswa untuk 

menyampaikan gagasannya perlu waktu, 2) pantau partisipasi kelas, untuk 

mengetahui apakerlukan komunikasi, misalnya beri tugas dia sebagai asisten guru, 

tutor sebaya, atau menjadi ketua suatu kelompok kecil dari sebuah grup diskusi. 

(Ken Shore’s, dalam M. Sobry Sutikno, 2010). 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas adalah 

Menurut Sanjaya,(2010:25), Secara bahasa ada tiga istilah yang berkaitan dengan 

penelitian tindakan keleas (PTK), yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Pertama, 

penelitian adalah suatu perlakuan yang menggunakan metologi untuk memecahkan 

suatu masalah. Kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan 

oleh guru untuk memperbaiki mutu. Ketiga kelas menunjukkan pada tempat 

berlangsungnya tindakan.   

PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses 

pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan 

tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran 

dengan cara melakukan kolaborasi. Menurut Usman (dalam Daryanto,2011:2) 

guru dengan kompetensi tinggi merupakan seorang yang memiliki kemampuan 

dan keahlian serta keterampilan dalam bidangnya. Sehingga Ia dapat melakukan 

fungsi dan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan maksimal. 

Refleksi diri, refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling 

esensial. Dan ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang 

menggunakan responden dalam mengumpulkan data, sementara dalam PTK 

pengumpulan data dilakukan dengan refleksi diri. (Tahir,2012:80) 

PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme 

guru, karena PTK memberi motivasi kepada guru untuk berfikir Kritis dan 

sistematis, membiasakan guru untuk menulis, dan membuat catatan yang dapat. Di 

mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. 

(Daryanto,2011:6) 

Berdasarkan beberapa pemahaman mengenai PTK diatas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu pengamatan yang menerapkan 

tindakan didalam kelas dengan menggunakan aturan sesuai dengan metodologi 

penelitian yang dilakukan dalam beberapa periode atau siklus. Berdasarkan jumlah 

dan sifat perilaku para anggotanya, PTK dapat berbentuk individual dan 

kaloboratif, yang dapat disebut PTK individual dan PTK kaloboratif. Dalam PTK 

individual seorang guru melaksanakan PTK di kelasnya sendiri atau kelas orang 

lain, sedang dalam PTK kaloboratif beberapa orang guru secara sinergis 

melaksanakan PTK di kelas masing-masing dan diantara anggota melakukan 

kunjungan antar kelas. 

 

Waktu , Tempat , dan Subyek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMPN 281 Jakarta, Jalan 

Kerja Bakti RT.7 7 9, RT.7/RW.9, Kramat Jati, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510 

Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan November sampai 

bulan Desember 2017 Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender 
akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan 

proses belajar mengajar yang efektif di kelas. 

Sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa SMPN 281 Jakarta kelas 

VII-E dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 
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17 siswa perempuan. Pemilihan kelas VII-E ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan partisipasi pada pembelajaran matematika di kelas VII-E. 

 

Prosedur Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan oleh guru melalui dua siklus atau 

lebih, sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Setiap siklus terdiri tiga kali 

pertemuan. Dapat dilihat pada siklus berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : (Arikunto :2010) 

Penelitian ini terdiri atas 2 (dua) siklus, setiap siklus terdiri atas 2 (dua) 

kali pertemuan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Siklus I 

a. Tahap Perencanaan : 

1. Peneliti menganalisis Standar Kompetensi (SK) 4, dan Kompetensi Dasar 

(KD)  

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan 

dilaksanakan dengan metode cooperative learning. 

3. Membuat Lembar Kerja Siswa. 

4. Membuat Alat Evaluasi. 

5. Membuat Instrumen Penelitian. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilaksanakan pemberian tindakan dalam pembelajaran 

sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus I 

terdiri dari 2 kali pertemuan, dimana pada pertemuan pertama dilaksanakan 

tindakan sedangkan pada pertemuan kedua dilakukan test untuk mengukur 

hasil belajar siswa.  

c. Observasi 

Kegiatan dan pengamatan meliputi tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta 

mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode pembelajaran 

kooperatif model Struktural 

d. Refleksi 

Peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi 

oleh pengamat. 
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Siklus II 

a. Tahap Perencanaan : 

1) Peneliti menganalisis Standar Kompetensi (SK) 4, dan Kompetensi 

Dasar (KD)  

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan 

dilaksanakan dengan metode cooperative learning. 

3) Membuat Lembar Kerja Siswa. 

4) Membuat Alat Evaluasi. 

5) Membuat Instrumen Penelitian. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilaksanakan pemberian tindakan dalam pembelajaran 

sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus II 

terdiri dari 2 kali pertemuan, dimana pada pertemuan pertama dilaksanakan 

tindakan sedangkan pada pertemuan kedua dilakukan test untuk mengukur 

hasil belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran dalam tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Observasi 

Kegiatan dan pengamatan meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau 

dampak dari diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Struktural 

 

Refleksi 

Peneliti mengkaji, melihat dan  mempertimbangkan  hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan selama 2 bulan dimulai dari bulan 

September 2017 sampai bulan Oktober 2017 pada tahun pelajaran 2017/2018. 

Subjek penelitian siswa kelas VII-E yang terdiri dari 35 siswa dengan rincian 17 

siswa putri dan 18 siswa putra di SMPN 281 Jakarta yang beralamat di Jalan Kerja 

Bakti RT.7 7 9, RT.7/RW.9, Kramat Jati, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 13510  

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara 

klasikal jika siswa yang mendapat nilai 70 lebih dari atau sama dengan 85%, 

sedangkan seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub 

pokok bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 70. Adapun hasil pengamatan 

pada kondisi awal adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Nilai siswa pada Pra siklus 

No Uraian Hasil Pra Siklus 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar  

69 

9 

26 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 
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Dari tabel 4.1 dilihat dari hasil test pada kondisi awal, rata-rata skor siswa 

pada kompetensi dasar tersebut adalah 69. Ini menunjukkan rata–rata tersebut 

masih dibawah batas ketuntasan (KKM) yang ditetapkan di SMPN 281 Jakarta 

yaitu 70. 

 

1. Siklus I 

Keempat aspek diatas masih dinilai kurang baik, sehingga menjadi suatu 

kelemahan yang terjadi pada siklus I dan akan dijadikan bahan kajian untuk 

refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II. Selain hasil aktivitas 

belajar siswa berikut merupakan hasil tes yang diberikan kepada siswa. 

Tabel 2. Hasil Nilai siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Pra Siklus 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar  

74 

25 

10 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran dengan metode cooperative learningdiperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar siswa adalah 74 dan ketuntasan belajar masih mencapai 71% 

atau ada 25 siswa dari 35 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas 

belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  75 hanya sebesar 71% lebih 

kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini 

disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang 

dimaksudkan dari metode yang digunakan guru dengan menerapkan 

pembelajaran dengan cooperative learning. 

 

2. Siklus II 

Keempat aspek diatas sudah dinilai baik, sehingga menjadi suatu acuan 

bahwa pada siklus II dirasa sudah baik sehingga tidak perlu dilaksanakan lagi 

siklus selanjutnya. Selain hasil aktivitas belajar siswa berikut merupakan hasil 

tes yang diberikan kepada siswa. 

Tabel 3. Hasil Nilai siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Pra Siklus 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar  

82 

34 

1 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran dengan metode cooperative learning diperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar siswa adalah 82 dan ketuntasan belajar telah mencapai 97% atau 

34 dari 35 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada 

siklus kedua secara klasikal siswa telah tuntas belajar, karena siswa yang 

memperoleh nilai  75 sebesar 97% lebih besar dari persentase ketuntasan yang 

dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa sudah 
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mengerti apa yang dimaksudkan dari metode yang digunakan guru dengan 

menerapkan pembelajaran dengan cooperative learning. 

 

Pembahasan 

Selain itu hasil tes formatif siswa juga meningkat seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Perbandingan Hasil tes tertulis Siklus 1 dan Siklus 2 

Prasiklus Kondisi Siklus 1 Kondisi Siklus 2 

Rata-

rata 

Jml 

siswa 

tuntas 

KKM 

(%)  
Rata-

rata 

Jml 

siswa 

tuntas 

KKM 

(%)  
Rata-

rata 

Jml 

siswa 

tuntas 

KKM 

(%)  

69 9 26% 74 25 71% 82 34 97% 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

Hasil diatas menunjukkan bahwa setiap siklus mengalami peningkatan, pada 

prasiklus ke siklus I mengalami peningkatan sebanyak 45%, kemudian dari siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan sebanyak 26% hingga ketuntasan menjadi 

97%. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan cooperative learning pada siswa 

kelas VII-E dirasa efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

dapat dibuktikan dengan meningkatnya aktifitas siswa dan nilai dari tes formatif I 

dan II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Secara umum pembelajaran dengan menerapkan model cooperative 

learning pada pokok bahasan bangun sebangun atau kongruendi SMPN 281 

Jakarta kelas VII-E mampu meningkatkan aktifitas belajar siswa dari kondisi awal 

sampai dengan perlakuan pada siklus 2 sebesar 97%, dan rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 82. Untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa pada pokok bahasan 

himpunan di kelas VII-E dapat ditemukan metode yang efektif dan efisien yaitu 

pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning. Untuk 

meningkatkan prestasi hasil belajar siswa pada pokok bahasan himpunan di kelas 

VII-E dapat ditemukan metode yang efektif dan efisien yaitu pembelajaran dengan 

menerapkan model cooperative learning. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan : 

1. Pada saat menyusun RPP pembelajaran para guru matematika dapat memilih 

metode yang tepat untuk mengurangi keabstrakan materi tersebut yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning. 

2. Pada saat menyusun analisis silabus matematika, para pengembang kurikulum 

dapat memasukkan model pembelajaran cooperative learning sebagai alternatif 
pilihan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Agar aktifitas belajar siswa 

meningkat, para guru matematika perlu memberikan tugas mandiri tidak 

terstruktur secara berkelompok. 
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