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Abstrak 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

konstekstual pada pokok bahasan operasi hitung bentuk aljabar, terhadap 

siswa kelas VII SMP PGRI 16 Sidoarjo.Rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Langkah 

penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek 

penelitiannya siswa kelas VII sebanyak 48 siswa. Istrumen yang 

digunakan yaitu tes dan observasi. Sebagai tolok ukur keberhasilannya 

adalah apabila nilai siswa pada pokok bahasan operasi hitung bentuk 

aljabar meningkat yaitu nilai yang dihasilkan ≥ 70 dan siswa yang 

mendapat nilai ≥ 70 sejumlah 75% dari jumlah siswa. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan 

Konstekstual, Meningkatkan hasil belajar. 

Abstract 

The researcher aims to determine student learning outcomes after the 

implementation of cooperative learning model contextual approach to the 

subject of the algebra of arithmetic operasions, the class VII SMP PGRI 

16 Sidoarjo. The design used in this research : Classrom Action Research 

(CAR). Step study was conducted in there cycles, each cycle consisting of 

fourb phases : planning, implementation, observation and reflection. The 

subject of research by 48 students of class VII students. Instrumen used 

the tests and observation. As a measure of success is when the volue of 

the students on the subject of arithmeic operations to increase the volue of 

the algebra generated ≥ 70 and students who score ≥ 70 some 75% of the 

number of students. 

Key Words : Cooperative Learning Model with Contextual Approach 

Improve Learning Outcomes. 
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Pendahuluan 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir. Karena itu 

matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi 

kemajuan IPTEK sehingga matematika perlu dibekalkan sejak dini kepada perserta 

didik. Namun sebagian besar beranggapan bahwa matematika merupakan salah satu 

bidang studi yang sulit, oleh karena itu seorang guru matematika dituntut untuk lebih 

memiliki ketrampilan dalam mengembangkan metode dalam mengajar matematika. 

Menurut teori konstruktivisme bahwa siswa harus membangun pengetahuannya 

di dalam benaknya sendiri, sedangkan peran guru adalah membantu siswa menemukan 

atau menerapkan sendiri ide-ide, mengajak siswa agar menyadari dan secara sadar 

menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Hakekatnya dari teori 

kontruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi itu miliknya sendiri 

dan siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri dibandingkan 

dengan apa yang saat ini di laksanakan pada mayoritas kelas. 

Menurut Linda Lundreg (dalam Ibrahim, 2000) manfaat pembelajaran kooperatif 

yaitu, pemahaman materi lebih mendalam, motivasi lebih besar, dan hasil belajar lebih 

tinggi. Selain itu pembelajaran kooperatif berguna untuk membantu siswa 

mengembangkan ketrampilan kooperatif yang meliputi menghargai pendapat orang lain, 

mengambil giliran dan berbagi tugas, mendengarkan penjelasan guru secara aktif. 

Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran antar siswa 

dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan,metode, dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanakan di kelas. Sedangkan pembelajaran 

kooperatif memiliki model pembelajaran yang dicirikan oleh struktur tugas, struktur 

tujuan penghargaan. Pembelajaran kooperatif siswa didorong untuk berkerja sama 

dalam suatu tugas bersama, dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugasnya. Dalam penerapan pembelajaraan kooperatif dua atau lebih 

individu saling bergantung satu sama lain untuk mencapai penghargaan bersama 

(Ibrahim dkk:2000). Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk 

mengajarkan materi yang lebih kompleks dan dapat membantu tercapai tujuan 

pembelajaran sosial dan hubungan antar manusia (Nur, 1999: 15). Menurut Slavin  
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“Pembelajaran kooperatif kebanyakan melibatkan siswa dalam kelompok yang terdiri 

dari empat siswa   dengan kemampuan yang berbeda.” 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah 

pola interaksi siswa dengan guru didalam kelas yang menuntut siswa belajar dalam 

kelompok kecil (4 – 6 orang)  dan saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas 

untuk mencapai penghargaan bersama. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

 

Fase Tingkat Laku Guru 

Fase -1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotifasikan siswa 

 

Guru menyiapkan semua tujuan peljaran yang 

lain dicapai pada pelajaran tersebut dan siswa 

belajar. 

Fase – 2 

Menyajikan informasi 

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

Fase – 3 

Mengorganisasikan siwa ke 

dalam kelompok –kelompok 

belajar 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Fase – 4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjaan tugas mereka. 

Fase – 5  

Evaluasi 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing – masing  

Fase – 6 

Memberikan penghargaan 

 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok 

                                                                              Sumber : Ibrahim, dkk. (2000:10) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 

60,47. Ketuntasan belajar klasikal sebesar 52,08 % atau sebayak 25 siswa tuntas dengan 

memperoleh nilai lebih dari sama dengan 70. Hal ini disebabkan ketertiban siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran memperhatikan penjelasan guru, aktif dalam berdiskusi 

kelompok, berani bertanya dan memberikan tanggapan kepada kelompok lain. 
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Walaupun ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga 

kurang menguasai konsep materi. 

Pada siklus I ini proses pembelajaran di fokuskan pada pokok bahasan 

pengertian dan menentukan variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, suku tak sejenis. 

Dengan demikian hasil belajar siswa cukup optimal,sehingga akan diadakan siklus II. 

Hasil observasi aktivitas siswa belum sesuai dengan yang diharapkan, prosentase 

kinerja siswa kurang lebih 52,08 % dikarenakan siswa banyak berbicara, ramai, sering 

izin keluar ke kamar mandi, malu bertanya, kurang aktif dalam berdiskusi, kurang 

percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kurang berani untuk 

bertanya mengenai materi yang belum jelas. Dengan kurang nya kinerja siswa dan raa-

rata kelas belum sesuai dengan standar keuntasan minimal sekolah yaitu 70, maka 

pembelajaran CTL belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dilaksanakan 

perbaikan pada siklus II. penelitian pada siklus II mengalami peningkatan, diperoleh 

rata-rata hasil belajar siswa 66,20. Ketuntasan belajar klasikal sebesar 58,33 % atau 

sebayak 28 siswa tuntas dengan memperoleh nilai lebih dari sama dengan 70. Hal ini 

disebabkan ketertiban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran memperhatikan 

penjelasan guru, aktif dalam berdiskusi kelompok, berani bertanya dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok lain. Walaupun ada beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan guru sehingga kurang menguasai konsep materi. 

Pada siklus II ini proses pembelajaran di fokuskan pada pokok bentuk aljabar 

mengenai penambahan,pengurangan, perkalian, pembagian dan pemangkatan. Dengan 

demikian hasil belajar siswa cukup optimal,sehingga akan diadakan siklus III karena 

belum sesuai dengan indikaor keberhasilan yang ditetapkan sekolah yaitu 75% dari 

siswa tuntas. 

Hasil observasi aktivitas siswa belum sesuai dengan yang diharapkan, prosentase 

kinerja siswa kurang lebih 58,33 % dikarenakan siswa banyak berbicara, ramai, sering 

izin keluar ke kamar mandi, malu bertanya, kurang aktif dalam berdiskusi, kurang 

percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kurang berani untuk 

bertanya mengenai materi yang belum jelas. Dengan kurang nya kinerja siswa dan raa-

rata kelas belum sesuai dengan standar keuntasan minimal sekolah yaitu 70, maka 
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pembelajaran CTL belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dilaksanakan 

perbaikan pada siklus III. 

pada siklus III mengalami peningkatan, diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 

74,75. Ketuntasan belajar klasikal sebesar 88,33 % atau sebayak 40 siswa tuntas dengan 

memperoleh nilai lebih dari sama dengan 70. Hal ini disebabkan ketertiban siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran memperhatikan penjelasan guru, aktif dalam berdiskusi 

kelompok, berani bertanya dan memberikan tanggapan kepada kelompok lain. 

Walaupun ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga 

kurang menguasai konsep materi. 

Pada siklus III ini proses pembelajaran di fokuskan pada pokok bahasan operasi 

bentuk aljabar sudah menglamipeningkatan, Hasil observasi aktivitas siswa belum 

sesuai dengan yang diharapkan, prosentase kinerja siswa kurang lebih 88,33 % 

dikarenakan memperhaikan penjelasan guru, siswa diberi pertanyaan langsung 

menjawab, tidak ada siswa yang bermain dan berbicara dengan temannya, siswa berani 

mengerjakan soal dipapan tulis. 

Pada siklus III siswa sudah mulaimengalamipeningkatan baik akademik maupun 

non akademik dibangdingkan dengan siklus II, aktifitas belajar siswa sudah baik dan 

banyak perubahan positif di siklus III. Ini berarti siswa terarah pada kerjasama 

kelompok, meningkatnya diskusi, dan tanya jawab dalam kelompok serta keberanian 

mengungkapkan pendapat. Dengan demikian sudah sesuai dengan yang diharapkan 

dalampembelajaran CTL. Pada siklus III disimpulkan sudah sesuai dengan indikator 

ketuntasan keberhasilan walaupun tidak 100% siswa tuntas belajar, sehingga tidak perlu 

dilakukan siklus selanjutnya. 
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Simpulan  

Simpulan dari hasil kegiatan penelitian tindakan kelas di kelas VII SMP PGRI 

16 Sidoarjo disimpulkan sebagai berikut: 

Hasil belajar siswa kelas VII-D SMP PGRI 16 Sidoarjo pada pokok bahasan operasi 

hitung bentu aljabar dapat meningkat dengan baik karena setiap siklus I,II,III 

mengalami peningkatan, siswa semakin memahami materi pembelajaran dengan 

menggunakan metode CTL. Ditunjukkan dengan nilai rata-rata tes tiap siklus 

mengalami perubahan,yaitu siklus I 60,47, siklus II 66,20, siklus III 74,75. Dan 

presentase aktivitas siswa pada siklus I 52,08%, siklus II 58,33%, dan siklus III 83,33%.  
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