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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Kegiatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP PGRI 11 Palembang dimulai
dari tanggal 10 Agustus 2015 s/d 1 Oktober 2015. Kegiatan penelitian ini
dilakukan dengan tiga

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan

penyusunan laporan.
Tahap perencanaan dimulai pada hari Senin tanggal 10 Agustus
2015, pada tahap ini peneliti menghubungi kepala sekolah yang akan
dijadikan tempat penelitian. Dari data yang diperoleh, populasi pada
penelitian ini yaitu 254 siswa kelas VII SMP PGRI 11 Palembang tahun
ajaran 2015/2016 dan yang menjadi sampel penelitian ini terdiri dari dua
kelas, yaitu kelas VII.2 dan VII.3. Dimana kelas VII.2 sebagai kelas kontrol
dengan

jumlah siswa 50 orang , sedangkan kelas VII.3 sebagai kelas

eksperimen dengan jumlah siswa 52 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini
berjumlah 102 orang siswa. Dan peneliti mendapatkan izin dari kepala
sekolah untuk dapat melakukan penelitian di kelas VII SMP PGRI 11
Palembang. Kemudian peneliti melakukan konsultasi dengan guru mata
pelajaran matematika atau yang bersangkutan untuk mengetahui jadwal
mulai penelitian yang di berikan oleh guru matematika yaitu Sri Hartini,
S.Pd.
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Tabel 4.1
Jadwal Pelajaran Kelas Peneliti
No

Kelas

1

VII.2

2

VII.3

Hari
Senin
Selasa
Kamis
Selasa
Kamis

Jam pelajaran
07.40 - 09.00
07.00 - 08.20
11.20 - 12.00
10.00 - 11.20
07.00 - 08.20

Selanjutnya peneliti melakukan validasi post-test. Tahap ini,
peneliti

juga

menyiapkan

perangkat

pembelajaran,

yaitu

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes akhir (post-test), Lembar Kerja
Siswa (LKS), kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Setelah menyiapkan
perangkat pembelajaran, pada tahap ini juga peneliti melakukan uji coba
instrumen penelitian berupa uji validitas dan uji reliabilitas.
Untuk tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan sebanyak 4 kali
pertemuan untuk kelas kontrol yaitu pertemuan 1, 2 dan 3 pelaksanann
pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional, sedangkan
pertemuan 4 pelaksanaan post-test. Pada pertemuan kelas VII.3 dengan
menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivisme sebanyak 3 kali
pertemuan. Pertemuan 1 dan 2 pelaksanaan pembelajaran menggunakan
pendekatan pembelajaran konstruktivisme sedangkan pertemuan 3 adalah
pelaksanaan post-test.
Selanjutnya tahap pelaporan, yaitu peneliti melakukan analisis data
untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian yang
dilaksanakan setelah seluruh kegiatan penelitian selesai dan data yang
dibutuhkan telah terkumpul.
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2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian di Kelas VIII.2 dan Kelas VIII.3
a. Kelas Eksperimen
Pada pertemuan pertama hari selasa tanggal 22 September 2015,
proses pembelajaran membahas materi tentang menuliskan pengertian
PLSV beserta contohnya, menentukan penyelesaian PLSV dengan cara
substitusi, dan menentukan penyelesaian PLSV dengan menyetarakan
kedua ruas. Soal latihan ini berindikator hasil belajar adalah ranah
kognitif yaitu: mengingat, memahami dan mengaplikasikan.
Pada tahap inti, proses pembelajaran mengikuti langkah-langkah
pembelajaran

dengan

menggunakan

pendekatan

pembelajaran

konstruktivisme sesuai dengan RPP yang telah dibuat, yaitu sebagai
berikut:
1) Pemanasan – apersepsi
Peneliti memulai pelajaran dengan hal-hal yang diketahui dan
dipahami siswa, pada tahap apersepsi peneliti memancing siswa
dengan mengaitkan pengalaman belajar yang telah mereka ketahui
sebelumnya untuk mempermudah siswa memahami materi yang akan
dipelajari. Setelah mereka mengaitkan pengalaman belajar yang telah
diketahui

sebelumnya,

peneliti

memberikan

motivasi

berupa

pentingnya belajar PLSV dalam kehidupan sehari-hari, contohnya
menentukan harga satu pena jika membeli dua pena yang harganya
senilai lima ribu.
Setelah peneliti memberikan motivasi kepada siswa, peneliti
mendorong siswa agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru
berupa materi baru yang akan dipelajari, awalnya peneliti mendorong
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siswa untuk membangun ataupun mengkonstruk pengetahuan siswa
dengan cara memberikan permisalan ataupun contoh-contoh benda
sekitar kelas.

Gambar 2
Peneliti memberikan permisalan
2) Eksplorasi
Peneliti memperkenalkan materi baru tentang pengertian
PLSV, menyelesaikan PLSV dengan cara substitusi dan menentukan
bentuk setara dari PLSV dengan cara kedua ruas ditambah, dikurangi,
dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Pada awalnya
peneliti menggambarkan sebuah kotak dan 3 buah bintang di papan
tulis agar siswa dengan mudah memahami dan mengkonstruk apa
yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel (PLSV),
kemudian peneliti bertanya pada siswa apa yang diketahui dan apa
yang tidak diketahui pada gambar di papan tulis. Dengan menjawab
bersamaan mereka mengungkapkan bahwa yang diketahui adalah 3
buah bintang dan yang tidak diketahui adalah sebuah kotak.
Peneliti meminta siswa menyimpulkan apa yang dimaksud
dengan PLSV, dan salah satu siswa pun menjawab bahwa persamaan
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linear satu variabel itu adalah persamaan yang salah satu nilainya
belum diketahui kebenarannya. Lalu setelah itu, peneliti mengaitkan
kalimat terbuka dengan PLSV agar mereka lebih tepat menjawab.
Setelah mereka

bertukar pikiran

dengan

cara

mengkonstruk

pengetahuannya dengan contoh yang diberikan peneliti, barulah
mereka menjawab dengan benar bahwa PLSV merupakan kalimat
terbuka yang hanya berpangkat satu.

Gambar 3
Peneliti menggambar contoh
3) Konsolidasi Pembelajaran
Peneliti melibatkan siswa secara aktif dalam menafsirkan dan
memahami materi ajaran baru, setelah siswa mengetahui pengertian
PLSV dan contohnya, guru meminta siswa menebak berapa bintang
yang harus dimasukkan ke dalam kotak itu jika ditambahkan dengan 3
buah bintang akan menghasilkan 6 buah bintang. Lalu siswa langsung
menjawab harus memasukkan 3 buah bintang agar hasilnya 6 buah
bintang.
Setelah siswa berhasil menjawab pertanyaan peneliti, peneliti
memberikan informasi bahwa cara memasukkan bintang ke dalam
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kotak tersebut merupakan cara substitusi atau dengan kata lain metode
coba-coba untuk menghasilkan 6 buah kotak itu. Siswa pun
memahami cara substitusi dalam menyelesaikan PLSV.
Peneliti meminta siswa memberikan contoh lain di papan tulis
tentang menyelesaikan PLSV dengan cara substitusi. Siswa pun
dengan antusias menunjuk tangan untuk maju ke depan kelas, lalu
peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menuliskan contoh yang
akan dijelaskannya kepada teman-temannya di dalam kelas. Peneliti
meminta seluruh siswa memperhatikan temannya untuk memberikan
contoh serta menjelaskan apa yang telah diketahuinya tentang
menyelesaikan PLSV dengan menggunakan cara substitusi.

Gambar 4
Siswa memberikan contoh menyelesaikan
PLSV dengan cara substitusi
Peneliti lalu memberikan pertanyaan pada siswa, jika memiliki
timbangan yang ruas kanannya terdapat 3 buah kelereng, agar
timbangan itu seimbang maka bagaimana dengan ruas kiri. Siswa
membayangkan bagaimana caranya agar timbangan itu seimbang, lalu
salah satu siswa pun menjawab bahwa ruas kiri harus memiliki 3 buah
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kelereng juga agar seimbang. Peneliti meminta siswa memberikan
contoh dan menuliskannya di depan kelas. Siswa pun menuliskan
pendapatnya tersebut di papan tulis.

Gambar 5
Siswa menuliskan contoh di papan tulis
Peneliti memberikan informasi kepada siswa bahwa contoh yang
telah dibuat siswa itu merupakan penyelesaian PLSV dengan cara
menyetarakan kedua ruas, yaitu jika timbangan pada ruas kiri terdapat
3 kelereng maka di ruas kanan juga harus terdapat 3 kelereng agar
seimbang. Siswa pun memahami penyelesaian PLSV dengan cara
menyetarakan kedua ruas.
4) Pembentukan Sikap dan Perilaku
Pada tahap ini, peneliti mendorong siswa untuk menerapkan
konsep maupun pengertian yang dipelajarinya dalam kehidupan
sehari-hari, artinya peneliti meminta siswa memberikan beberapa soal
dari materi yang telah dipelajari hari ini dan menuliskannya di buku
latihan agar siswa terbiasa mengkonstruk atau membentuk beberapa
soal PLSV yang berkaitan dengan PLSV dengan versi ataupun bentuk
yang berbeda dan di bimbing oleh peneliti.

63

Gambar 6
Peneliti membimbing siswa membuat soal
PLSV yang berbeda
5) Penilaian Formatif
Pada tahap akhir yaitu peneliti mengembangkan cara-cara untuk
menilai hasil pembelajaran siswa dengan cara memberikan soal
latihan berupa LKS, soal LKS dikerjakan siswa bersama teman
sebangku, agar terjalin interaksi sosial ataupun diskusi dan bertukar
pikiran untuk mengerjakan soal yang telah diberikan peneliti.
Siswa memperhatikan LKS yang telah di bagikan kepada tiap
teman sebangku. Siswa diminta secara langsung mengisi LKS yang
telah diberikan berisi persoalan yang mengarahkan siswa untuk
menuliskan pengertian PLSV beserta contohnya, menyelesaikan
PLSV dengan cara substitusi dan menyelesaikan PLSV dengan cara
menyetarakan kedua ruas.
Setiap siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya masingmasing. Beberapa siswa tidak segera mengerjakan LKS setelah LKS
dibagikan karena merasa kebingungan dalam menyelesaikan persoalan
dalam LKS tersebut. Sebagian siswa ada yang mengobrol sendiri dan
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tidak memanfaatkan waktu belajar berpasangan dengan baik. Peneliti
kemudian memberikan sedikit arahan, sehingga siswa melanjutkan
kembali mengerjakan LKS dengan teman sebangkunya. Siswa dapat
berdiskusi

dan

saling

bertukar

pengetahuan

dengan

teman

sebangkunya.
Sebagian siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan
LKS bertanya kepada peneliti. Peneliti sedikit mengarahkan siswa dan
memberitahu siswa untuk mendiskusikan kesulitan yang mereka alami
bersama pasangan masing-masing. Setelah itu peneliti meminta siswa
untuk mengumpulkan LKS yang telah di isi, beberapa siswa
kekurangan waktu dalam menyelesaikan LKS, peneliti memberikan
toleransi waktu beberapa menit. Dari LKS yang dikumpulkan rata-rata
nilai siswa pada kelas eksperimen adalah 75,88. Pada kegiatan ini
karakteristik pendekatan pembelajaran konstruktivisme yang muncul
adalah tugas belajar autentik diperlukan untuk meyakinkan adanya
pembelajaran yang bermakna.

Gambar 7

Siswa mengerjakan LKS bersama
teman sebangkunya
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Selama proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan
pertama,

kesulitan

peneliti

dalam

tahap-tahap

pendekatan

pembelajaran konstruktivisme terletak pada tahap ketiga, yaitu
pembentukan sikap dan perilaku. Artinya, pada tahap tersebut
kebanyakan siswa masih bingung dalam memberikan berbagai contoh
soal PLSV yang berbeda.
Pada pertemuan kedua hari selasa tanggal 29 September 2015,
langkah-langkah proses pembelajaran sama seperti pertemuan pertama
yaitu

menggunakan

pendekatan

pembelajaran

konstruktivisme.

Pertemuan kedua membahas materi tentang membuat model
matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV dan
menyelesaikan model matematika yang berhubungan dengan PLSV.
Soal latihan ini berindikator hasil belajar adalah ranah kognitif yaitu:
menganalisis.

Gambar 8
Peneliti menceritakan contoh PLSV dalam kehidupan sehari-hari
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Gambar 9
Siswa memperhatikan peneliti memberikan ilustrasi PLSV

Gambar 10
contoh jawaban siswa dalam
memodelkan dan menyelesaikan PLSV
Peneliti meminta siswa yang lain memperhatikan temannya
yang berada di depan kelas untuk menyelesaikan soal yang telah
diberikan oleh peneliti. Siswa yang lain memperhatikan dengan teliti
jawaban temannya di depan kelas, dan membandingkan dengan hasil
yang mereka dapatkan.
Peneliti meminta siswa memberikan beberapa soal dari materi
yang telah dipelajari hari ini dan menuliskannya di buku latihan agar
siswa terbiasa mengkonstruk atau membentuk beberapa soal PLSV
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yang berkaitan dengan PLSV dengan versi ataupun bentuk yang
berbeda dan di bimbing oleh peneliti.

Gambar 11
Peneliti membimbing siswa
membuat soal PLSV yang berbeda
Peneliti membimbing siswa untuk mengerjakan LKS dengan
baik dan benar, dari LKS yang dikumpulkan rata-rata nilai siswa pada
kelas eksperimen pada pertemuan kedua meningkat yaitu 77,75. Pada
kegiatan ini karakteristik pendekatan pembelajaran konstruktivisme
yang muncul adalah tugas belajar autentik diperlukan untuk
meyakinkan adanya pembelajaran yang bermakna.

Gambar 12

Soal LKS yang dikerjakan siswa
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Setiap siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya masingmasing. Beberapa siswa tidak bisa mengerjakan LKS karena tidak
memperhatikan saat peneliti mengajar. Sebagian siswa masih ada
yang tidak memanfaatkan waktu belajar berpasangan dengan baik.
Peneliti kemudian memberikan sedikit arahan, sehingga siswa
melanjutkan kembali mengerjakan LKS dengan teman sebangkunya.
Siswa dapat berdiskusi dan saling bertukar pengetahuan dengan teman
sebangkunya.

Gambar 13

Siswa mengerjakan LKS dengan teman sebangkunya
Selama proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan
kedua, kesulitan peneliti dalam tahap-tahap pendekatan pembelajaran
konstruktivisme masih terletak pada tahap ketiga, yaitu pembentukan
perilaku dan sikap. Artinya, pada tahap ini beberapa siswa masih
bingung dalam memberikan berbagai contoh soal yang berbeda
berkaitan dengan masalah sehari-hari dalam bentuk PLSV.
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Tabel 4.2
Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen
siswa dari pertemuan 1 s/d 2
Pertemuan ke1
2
75,88
77,75

Pertemuan ketiga hari kamis 1 Oktober 2015, peneliti
melaksanakan tes akhir. Peneliti menanyakan kesiapan mereka.
Sebelum tes diadakan, peneliti mengajak siswa untuk berdo’a terlebih
dahulu.

Peneliti

mendapatkan

kemudian

soal,

membagikan

peneliti

meminta

soal.
siswa

mengerjakannya. Tes akhir dilaksanakan selama 2

Setelah

siswa

untuk

segera

40 Menit. Tes

berbentuk essay sebanyak 4 soal, setiap soal dibuat bedasarkan
indikator hasil belajar matematika.
Peneliti mengingatkan siswa agar mengerjakan tes tersebut
secara individu, tidak boleh bekerja sama dengan siswa lain dan tidak
boleh membuka buku. Peneliti selalu mengingatkan kepada siswa agar
dalam menyelesaikan soal tes mereka menuliskan secara lengkap
langkah-langkah penyelesaiannya dari masing-masing soal. Setelah
siswa selesai menyelesaikan soal, peneliti meminta siswa untuk
mengumpulkan lembar post-test tersebut kepada peneliti. Lalu peneliti
mengajak siswa menutup pelajaran dengan melafalkan hamdalah dan
mengucapkan terima kasih. Setelah dilakukan post-test, lalu data posttest di hitung (data terlampir).
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Gambar 14
Suasana pemberian post-test
di kelas eksperimen
Soal post-test yang diberikan berdasarkan materi yang telah
disampaikan dan memenuhi empat indikator hasil belajar yaitu
pengetahuan, aplikasi, pemahaman dan analisis.
Tabel 4.3
Rata-rata siswa mencapai aspek hasil belajar post-test siswa di kelas ekperimen
No
soal

Skor soal

1

15

2
3
4

30
20
35

Aspek hasil
belajar

Jumlah hasil
belajar tiap
aspek

Mengingat dan
Memahami
Mengaplikasikan
Mengaplikasikan
Menganalisis

658

Skor ideal
hasil
belajar
tiap aspek
780

Jumlah/skor
ideal

0,8435

1103

1560

0,7070

977
1345

1040
1820

0,9394
0,7390

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar tertinggi
siswa dalam mengkonstruk pengetahuannya pada soal nomor 3 yaitu
aspek mengaplikasikan. Dikatakan tertinggi hasil belajarnya karena
siswa sudah bisa membuat model matematika yang berhubungan
dengan persamaan linear satu variabel, soal dapat dilihat pada gambar
di bawah ini:
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Gambar 15
Jawaban siswa nomor 3
b. Kelas Kontrol
Pelaksanaan penelitian di kelas kontrol dilakukan pada kelas
VII.2. Penelitian dilakukan selama 8 x 40 menit dengan rincian; 2 x 40
menit untuk post-test dan 6 x 40 menit diberikan materi dengan metode
konvensional pada materi PLSV.
Metode konvensioal ini merupakan metode pembelajaran yang
berupa penyampaian materi secara langsung (ceramah) oleh guru atau
dengan diskusi kelompok. Adapun penjelasan pelaksanaan penelitian di
kelas eksperimen ini diuraikan seperti berikut:
Pertemuan pertama di kelas kontrol hari senin tanggal 21
September 2015, peneliti masuk kelas dan serentak siswa mengucapkan
salam. Kemudian peneliti membalas salam. Peneliti membuka pelajaran
dengan basmalah, kemudian memperkenalkan diri, menjelaskan
maksud dan tujuan mengajar. Kemudian peneliti menyampaikan materi
yang dipelajari yaitu persamaan linear satu variabel (PLSV) dan
menyampaikan tujuan pembelajaran. Peneliti memberikan kesempatan
ke siswa untuk bertanya. Peneliti memberikan apersepsi dengan
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mengajak siswa untuk mengingat materi kalimat terbuka yang telah
dipelajari di sekolah dasar.
Selanjutnya, peneliti menjelaskan kepada siswa materi PLSV pada
sub judul pengertian PLSV beserta contohnya dan cara menyelesaikan
PLSV dengan cara substitusi yang akan dipelajari. Peneliti memberikan
beberapa contoh PLSV. Setelah memberikan materi, peneliti memberikan
kesempatan siswa untuk bertanya. Siswa diberikan kesempatan untuk
mencatat materi yang telah diberikan. Peneliti memberikan latihan untuk
mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan.

Gambar 16
Peneliti sedang menjelaskan materi
Setelah siswa menjawab latihan soal yang diberikan, latihan
tersebut dikumpul. Kemudian peneliti menunjuk salah satu murid untuk
menjawab soal tersebut dan menjelaskan. Peneliti memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum
dipahami. Peneliti menanyakan pencapaian belajar hari ini dan
bagaimana perasaan mereka.
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Gambar 17
Siswa mengerjakan soal latihan
Peneliti memberikan latihan diakhir pembelajaran. Setelah siswa
mengerjakan latihan, peneliti memberitahukan materi yang akan
dipelajari

dipertemuan

selanjutnya

dan

meminta

siswa

untuk

mempersiapkan diri. Kemudian peneliti menutup proses belajar
mengajar dengan hamdalah.

Gambar 18
Siswa sedang belajar
Pertemuan kedua pada hari selasa tanggal 22 September 2015,
saat masuk kelas serentak siswa mengucapkan salam, kemudian peneliti
membalas salam dan langsung mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu
peneliti membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian menanyakan
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kabar siswa dan kesiapan mereka untuk belajar. Peneliti menanyakan
kembali kepada siswa tentang pengertian PLSV dan menyelesaikan
PLSV dengan cara substitusi yang sudah dipelajari sebelumnya. Setelah
pertanyaan tersebut dijawab, selanjutnya peneliti memberitahukan pada
siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah
menyelesaikan PLSV dengan cara menyetarakan kedua ruas dan
membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan PLSV.

Gambar 19
Peneliti sedang menjelaskan materi
Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari beserta
contohnya. Setelah peneliti memberikan materi, peneliti meminta siswa
untuk mencatat materi yang telah disampaikan dan bertanya tentang
materi yang belum dipahami. Peneliti memberikan latihan soal kepada
siswa, yang terdiri dari 2 soal, soal tersebut lalu didiskusikan siswa
kepada

teman

sebangkunya

masing-masing,

peneliti

meminta

perwakilan siswa untuk menjawab dan mempresentasikan soal yang
telah diberikan. Dua orang siswa maju ke depan kelas untuk menjawab
dan mempresentasikan soal yang telah diberikan. Untuk melihat
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pemahaman materi oleh siswa, latihan yang telah dikerjakan siswa
dikumpulkan.

Gambar 20
Siswa menjawab dan mempresentasikan ke depan kelas
Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untu maju
menuliskan hasil pekerjaannya dan menjelaskan kepada teman-teman.
Peneliti menanyakan pencapaian belajar hari ini bagaimana perasaan
mereka. Kemudian peneliti menutup proses belajar mengajar dengan
melafadzkan hamdalah.
Pertemuan ketiga pada hari senin tanggal 28 September 2015, saat
masuk kelas serentak siswa mengucapkan salam, kemudian peneliti
membalas salam dan langsung mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu
peneliti membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian menanyakan
kabar siswa dan kesiapan mereka untuk belajar. Kemudian peneliti
menanyakan kembali kepada siswa tentang menyelesaikan PLSV
dengan cara menyetarakan kedua ruas dan membuat model matematika
dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV yang sudah
dipelajari sebelumnya. Setelah pertanyaan tersebut dijawab, selanjutnya
peneliti memberitahukan pada siswa materi yang akan dipelajari pada
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pertemuan ini

adalah

menyelesaikan

model

matematika

yang

berhubungan dengan PLSV.

Gambar 21
Peneliti sedang menjelaskan materi
Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari beserta
contohnya. Setelah peneliti memberikan materi, peneliti memberikan
kesempatan siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya,
peneliti memberikan kesempatan siswa untuk mencatat materi yang
telah disampaikan. Setelah itu peneliti memberikan latihan soal kepada
siswa, yang terdiri dari 2 soal. Untuk melatih sejauh mana materi yang
dberikan telah dipahami oleh siswa. Latihan yang telah dikerjakan
dikumpul.
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Gambar 22
Siswa menjawab dan mempresentasikan ke depan kelas
Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untuk maju
menuliskan hasil pekerjaannya dan menjelaskan kepada teman-teman.
Peneliti menanyakan pencapaian belajar hari ini bagaimana perasaan
mereka. Kemudian peneliti menutup proses belajar mengajar dengan
melafadzkan hamdalah.
Tabel 4.4
Rata-rata hasil belajar kelas kontrol siswa dari pertemuan 1 s/d 3
Pertemuan ke1
2
3
59,1
65,42
65,1

Pertemuan keempat dikelas kontrol pada hari selasa tanggal 29
September 2015, peneliti melaksanakan tes akhir. Peneliti menanyakan
kesiapan mereka. Sebelum tes diadakan, peneliti mengajak siswa untuk
berdo’a terlebih dahulu. Peneliti kemudian membagikan soal. Setelah
siswa mendapatkan soal, peneliti meminta siswa untuk segera
mengerjakannya. Tes akhir dilaksanakan selama 2

40 Menit. Tes

berbentuk essay sebanyak 4 soal, setiap soal dibuat berdasarakan
indikator hasil belajar matematika.

78

Peneliti mengingatkan siswa agar mengerjakan tes tersebut secara
individu, tidak boleh bekerja sama dengan siswa lain dan tidak boleh
membuka buku. Peneliti mengingatkan kepada siswa agar dalam
menyelesaikan soal tes mereka menuliskan secara lengkap langkahlangkah penyelesaiannya dari masing-masing soal. Setelah selesai
mengerjakan soal tes, siswa mengumpulkan lembar soal kepada
peneliti, peneliti mengajak siswa menutup pelajaran dengan melafalkan
hamdalah dan mengucapkan terima kasih. Setelah dilakukan post-test,
lalu data post-test di hitung (data terlampir).

Gambar 23
Suasana Post-test di kelas kontrol
Tabel 4.5
Rata-rata siswa mencapai aspek hasil belajar post-test siswa di kelas kontrol
No soal

Skor
soal

1

15

2
3
4

30
20
35

Aspek hasil
belajar
Mengingat dan
Mengerti
Mengaplikasikan
Mengaplikasikan
Menganalisis

Jumlah hasil Skor ideal
Jumlah/skor
belajar tiap hasil belajar
ideal
aspek
tiap aspek
615
750
0,82
1017

1500

0,678

813
950

1000
1750

0,813
0,5428
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3. Analisis Data
a. Hasil Post-test
Setelah dilakukan post-test diperoleh data tes hasil belajar
matematika siswa kelas eksperimen dan kontrol. Data hasil belajar
matematika siswa tersebut dianalisis sebagai berikut :
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Nilai Post-test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No
1
2
3
4
5
6
7

Interval
35 – 43
44 – 52
53 – 61
62 – 70
71 – 79
80 – 88
89 – 97
Jumlah

Eksperimen
(VII.3)
2
0
3
5
14
12
16
52

Kontrol (VII.2)
5
6
8
8
8
11
4
50

Dari distribusi frekuensi nilai post-test kelas eksperimen dan
kontrol, diperoleh data terbesar, data terkecil, banyak kelas, panjang
kelas, frekuensi dan rata-rata sebagai berikut:
Tabel 4.7
Data terbesar, data terkecil, banyak kelas, panjang kelas, frekuensi dan rata-rata
Data
Data terbesar
Data terkecil
Banyak kelas
Panjang kelas
Frekuensi
Rata-rata

Kelas Eksperimen
95
40
7
8
52
78,58

Kelas Kontrol
95
35
7
9
50
67,26

Jika dilihat hasil post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol
terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diberi
perlakuan berupa pendekatan pembelajaran konstruktivisme di kelas
eksperimen dan yang diajarkan dengan metode konvensional di kelas
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kontrol. Rata-rata hasil belajar matematika siswa di kelas eksperimen
dan kelas kontrol dapat dilihat pada diagram berikut ini.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

kelas kontrol
kelas eksperimen

Kelas
Kelas
Eksperimen Kontrol

Gambar 24
Diagram skor rata-rata hasil belajar siswa
Skor

hasil

belajar

matematika

siswa

setelah

mengikuti

pembelajaran di kelas eksperimen maupun kelas kontrol kemudian
dihitung untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dengan
menggunakan rumus uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis
sebagai berikut:
1) Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang
diperoleh dari penelitian berdistribusi normal atau tidak. Rumus
yang digunakan yaitu:

Km 

x  Mo
s

a) Uji normalitas kelas eksperimen

Km 


x  Mo
s

78,58  89,1
12,98
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 10,52
12,98

= -0,810
b) Uji normalitas kelas kontrol

Km 




x  Mo
s

67,26  82,2
16,46

 14,94
16,46

= -0,908
Adapun hasil dari data rata-rata, modus varians, simpangan
baku dan kemiringan kurva antara kelas eksperimen dan kontrol
dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan analisisnya dapat dilihat
pada data lampiran.
Tabel 4.8
Normalitas Data
No
1.
2.
3.
3.
4.

Uji Normalitas
Rata-rata
Modus
Varians
Simpangan Baku
Kemiringan kurva
Keputusan

Kelas Eksperimen
78,58
89,1
168,54
12,98
-0,810
Berdistribusi Normal

Kelas Kontrol
67,26
82,2
271,14
16,46
-0,908
Berdistribusi Normal

Data dikatakan normal apabila harga Km terletak antara -1
sampai +1 Berdasarkan analisis data di atas didapatkan nilai Km
untuk kelas eksperimen sebesar -0,810 dan kelas kontrol di dapat
nilai Km sebesar -0,908. Harga ini terletak antara (-1) dan (+1),
maka data untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi
normal.
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2) Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel
homogen atau tidak. Dalam hal ini jika Fhitung < Ftabel maka dapat
dikatakan kedua kelompok mempunyai kesamaan varian/homogen,
dengan dk pembilang = (50-1) dan dk penyebut = (52-1).
Dari tabel hasil perhitungan diperoleh varians terbesar yaitu
271,14 dan varians terkecil yaitu 168,54 sehingga diperoleh Fhitung
sebagai berikut:
F


Varianterbesar
Varianterkecil
271,14
168,54

= 1,60
Dari data yang telah dihitung standar deviasi kelas
eksperimen dan kontrol yaitu 168,54 dan 271,14 diperoleh Fhitung =
1,60 dengan taraf signifikan α = 5%, dk pembilang = 50-1 = 49 dan
dk penyebut = 52-1 = 51,diperoleh nilai Ftabel untuk F0,05(49,51) =
1,618, tidak terdapat dalam tabel distribusi frekuensi, maka harus
dicari dengan rumus interpolasi linier yaitu sebagai berikut:
.........(Riduwan,237:

Keterangan :
B :nilai db yang dicaari
:nilai

db pada awal nilai yang sudah ada

:nilai

db pada akhir nilai yang sudah ada

:nilai
:nilai

yang dicari
pada awal nilai yang sudah ada

2013)
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:nilai

pada akhir nilai yang sudah ada

Tampak bahwa Fhitung < Ftabel , hal ini berarti kedua data sudah
bersifat homogen maka langkah selanjutnya adalah pengujian
hipotesis dengan menggunakan uji t.
3)

Uji Hipotesis
Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen
maka langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Berikut
ini hipotesis yang akan diuji kebenarannya menggunakan uji  t
yaitu:
Ho : Tidak ada Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran
Konstruktivisme terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di
SMP PGRI 11 Palembang.
Ha : Ada

Pengaruh

Penerapan

Pendekatan

Pembelajaran

Konstruktivisme terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di
SMP PGRI 11 Palembang.
Dari hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut:
x1

= 78,58

x2

= 67,26

s gab

= 14,79

n1

= 52

n2

= 50

Sehingga perhitungan hipotesis untuk uji-t penelitian sebagai berikut:
t

x1  x 2

Sg ab

1
1

n1 n 2
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78,58  67,26
14,79







1
1

52 50

11,32

14,79 0,019  0,02

11,32
14,79 0,039
11,32
14,79(0,19)
11,32
2,81

= 4,02
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data hasil belajar
matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi
normal dan homogen. Dari penelitian diperoleh bahwa rata-rata kelas
eksperimen 78,58 dan kelas kontrol 67,26 dengan n1 = 52 dan n2 = 50
dan simpangan baku gabungan Sgab = 14,79 diperoleh thitung = 4,02.
Dengan α = 5% dan dk = (52 + 50) – 2 = 100, diperoleh ttabel = 1,98.
Tabel 4.9
Uji-t
Keterangan
(taraf kepercayaan 5%)

Diperoleh thitung
=

> ttabel = 1

karena

dengan

, dk = 100 sehingga thitung
maka Ha diterima dan Ho

ditolak, ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh pendekatan pembelajaran
konstruktivisme terhadap peningkatan hasil belajar siswa di SMP PGRI 11
Palembang.
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B. Pembahasan Penelitian
Pendekatan pembelajaran konstruktivisme dilaksanakan di kelas VII.3
SMP PGRI 11 Palembang dengan subjek penelitian sebanyak 52 siswa.
Tahapan konstruktivisme meliputi 5 tahap yaitu apersepsi, eksplorasi,
konsolidasi pembelajaran, pembentukan sikap dan perilaku, dan penilaian
formatif. Selama proses pembelajaran siswa dibentuk belajar individu dan
belajar berpasangan dengan teman sebangku. Pembelajaran yang seperti ini
dapat memberikan kesempatan siswa untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi
membahas masalah maupun belajar mandiri.
Saat pembelajaran berlangsung, peneliti memberikan soal-soal latihan
secara individu, setelah mengerjakan soal latihan yang telah dibimbing oleh
peneliti, beberapa siswa diminta peneliti untuk mempresentasikan jawaban
mereka di depan kelas. Peneliti memberikan kesempatan pada siswa yang lain
untuk mengajukan jawaban mereka jika berbeda dengan temannya.
Selain itu peneliti

juga memberikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

untuk dikerjakan dengan teman sebangku. LKS terdiri dari latihan soal untuk
meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan indikator hasil belajar dan
pembelajaran. Setelah LKS dibagikan, peneliti membimbing mereka berdiskusi
bersama teman sebangkunya pada tiap pertemuan. Lalu siswa mengerjakan
soal tersebut dengan bertukar pikiran dengan temannya. Pada saat diskusi
sesama teman sebangku berlangsung, peneliti berkeliling kelas memantau
jalannya diskusi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan.
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Pada pertemuan pertama kelas eksperimen, peneliti memberikan soal
latihan berupa LKS, dengan 3 indikator yaitu menuliskan pengertian PLSV
beserta contohnya, menentukan penyelesaian PLSV dengan cara substitusi, dan
menentukan penyelesaian PLSV dengan cara menyetarakan kedua ruas.
Peneliti

memberikan

soal-soal

LKS

yang

memancing

siswa

untuk

mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri agar memudahkan mereka dalam
menemukan jawaban dari soal-soal yang berbeda. Nilai rata-rata LKS pada
pertemuan pertama adalah 75,88. Menurut Depdiknas (2007: 32) bahwa
kriteria hasil belajar siswa dengan nilai 75,88 berada dalam interval 66 – 79
termasuk dalam kategori baik.
Pada pertemuan kedua eksperimen, seperti pertemuan sebelumnya
peneliti memberikan soal latihan berupa LKS, dengan 2 indikator yaitu
membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
PLSV dan mampu menyelesaikan model matematika yang berhubungan
dengan PLSV. Peneliti memberikan soal-soal LKS berupa soal cerita yang
dihubungkan dengan pertemuan yang pertama yaitu dengan cara menyetarakan
kedua ruas dan cara substitusi agar siswa lebih memahami cara menyelesaikan
soal tersebut. Nilai rata-rata LKS pada pertemuan kedua adalah 77,75, hal ini
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada pertemuan kedua lebih meningkat
dibandingkan dengan pertemuan pertama. Menurut Depdiknas (2007: 32)
bahwa kriteria hasil belajar siswa dengan nilai 77,75 berada dalam interval 66
– 79 termasuk dalam kategori baik.
Hambatan pada pelaksanaan belajar dengan teman sebangku yaitu siswa
agak

ribut

pada

pertemuan-pertemuan

awal

siswa

tidak

langsung
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menyelesaikan soal yang terdapat di LKS mereka masih bermain-main,
bercerita-cerita dengan teman sebangku, namun pada pertemuan selanjutnya
siswa mulai aktif menyelesaikan LKS yang diberikan peneliti meskipun masih
ada beberapa siswa yang tidak fokus. Terdapat penyebab kurang optimalnya
pembelajaran ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan antara
lain sebagai berikut:
1. Siswa belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik saat mengerjakan
LKS secara individu dan masih ada beberapa siswa dalam mengerjakan
soal pada LKS belum disertai dengan langkah penyelesaian secara
lengkap. Mereka langsung mengerjakan dan menemukan hasilnya tanpa
terlebih dahulu menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya.
2. Diskusi dengan teman sebangku belum berjalan dengan baik karena pada
saat menemukan kesulitan siswa cenderung tidak mau bertanya kepada
peneliti.
3. Sebagian besar siswa tidak mengecek kembali hasil yang diperoleh setelah
mengerjakan soal, siswa hanya berusaha mengerjakan soal sampai
menemukan jawaban tanpa mengecek kembali hasil yang diperoleh.
Pada pelaksanaan post-test, tes digunakan sebagai evaluasi atas
pembelajaran yang telah dilaksanakan dan untuk melihat sejauh mana
pemahaman masing-masing siswa terhadap materi yang diberikan. Siswa
mengerjakan tes secara individu. Dari hasil pelaksanaan tes di peroleh nilai
rata-rata kelas eksperimen 78,58 dan kelas kontrol 67,26.
Hasil tes yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol sangat
berbeda, karena kedua kelas tersebut diberikan perlakuan (treatment) yang

88

berbeda pula. Hal tersebut terlihat dari jawaban untuk soal post-test siswa
dikelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda juga. Adapun jawaban soal posttest mereka sebagai berikut:

Gambar 25
Perbandingan jawaban soal nomor 1
kelas eksperimen dan kelas kontrol
Pada jawaban siswa nomor 1 terlihat bahwa kelas eksperimen dan kelas
kontrol sudah dapat mengingat pengertian dari PLSV, akan tetapi siswa kelas
eksperimen sudah dapat memahami contoh-contoh PLSV, sedangkan rata-rata
siswa kelas kontrol belum bisa membedakan contoh-contoh PLSV dan bukan
PLSV. Hal ini juga terlihat pada perbandingan persentase kelas eksperimen
84% dan kelas kontrol 82%.

Gambar 26
Perbandingan jawaban soal nomor 2
kelas eksperimen dan kelas kontrol

89

Pada jawaban siswa nomor 2 yaitu soal pada aspek hasil belajar
mengaplikasikan, terlihat bahwa rata-rata siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol sudah dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cara
substitusi dan menyetarakan kedua ruas. Akan tetapi, rata-rata siswa kelas
kontrol masih bingung membedakan dalam menyelesaikan PLSV dengan cara
substitusi dan menyetarakan kedua ruas pada soal yang berbeda. Hal ini juga
terlihat pada perbandingan persentase kelas eksperimen 71% dan kelas kontrol
68%.

Gambar 27
Perbandingan jawaban soal nomor 3
kelas eksperimen dan kelas kontrol
Pada jawaban siswa nomor 3, yaitu soal pada aspek hasil belajar
mengaplikasikan terlihat bahwa hamper semua siswa kelas eksperimen sudah
dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan persamaan linear satu variabel. Akan tetapi, rata-rata siswa kelas
kontrol masih kesulitan dalam membedakan konstanta dan koefisien dalam
membuat model matematika, maka berdampak hasil belajarnya pun berbeda.
Hal ini juga terlihat pada perbandingan persentase kelas eksperimen 94% dan
kelas kontrol 81%.

90

Gambar 28
Perbandingan jawaban soal nomor 4
kelas eksperimen dan kelas kontrol
Pada jawaban siswa nomor 4, yaitu soal pada aspek hasil belajar
menganalisis terlihat bahwa rata-rata siswa kelas eksperimen sudah dapat
menyelesaikan model matematika yang berhubungan dengan PLSV. Akan
tetapi, rata-rata siswa kelas kontrol masih kesulitan dalam membuat model
matematika serta kesulitan dalam menyelesaikan model matematika . Hal ini
juga terlihat pada perbandingan persentase kelas eksperimen 74% dan kelas
kontrol 54%.
Pada soal posttest kelas eksperimen, dibuat sesuai dengan latihan-latihan
soal pada LKS dengan bentuk yang berbeda agar mereka mengingat apa saja
yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Soal posttest sebanyak 4
soal sesuai dengan 5 indikator pembelajaran matematika materi PLSV. Adapun
indikator hasil belajar pada soal post-test yaitu mengingat, memahami,
mengaplikasikan dan mengevaluasi.
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Gambar 29
Soal LKS aspek mengingat dan memahami

Gambar 30
Soal LKS aspek mengingat dan memahami
Berdasarkan soal LKS dan jawaban siswa dalam aspek mengingat,
terlihat bahwa siswa dapat mengkonstruk atau membangun pengetahuan
mereka sendiri dengan memberikan suatu gambaran dalam kehidupan seharihari serta membedakan yang manakah PLSV dan bukan PLSV. Untuk latihan
soal LKS dalam aspek ini, memudahkan siswa dalam menjawab post-test pada
nomor 1, maka terlihat ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas
kontrol pada aspek mengingat dan memahami.
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Gambar 31
Soal LKS menyelesaikan PLSV dengan cara substitusi

Gambar 32
Soal LKS menyelesaikan PLSV dengan cara menyetarakan
Berdasarkan soal LKS dan jawaban siswa dalam aspek mengaplikasikan,
terlihat bahwa siswa dapat mengkonstruk atau membangun pengetahuan
mereka sendiri dengan memberikan suatu gambaran dalam kehidupan seharihari serta dapat menyelesaikan soal PLSV dengan cara substitusi dan
menyetarakan kedua ruas. Untuk latihan soal LKS dalam aspek ini,
memudahkan siswa dalam menjawab post-test pada nomor 2, maka terlihat ada
perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol pada aspek
mengaplikasikan.
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Gambar 33
Soal LKS membuat model matematika PLSV
Berdasarkan soal LKS dan jawaban siswa dalam aspek mengaplikasikan,
bahwa proses siswa dalam mengkonstruk atau membangun pengetahuan
mereka sendiri terlihat dengan membuat model matematika berdasarkan soal
cerita PLSV, terlihat bahwa jawaban siswa untuk mengkonstruk pengetahuan
mereka berbeda-beda akan tetapi menghasilkan jawaban yang sama. Untuk
latihan soal LKS dalam aspek ini, memudahkan siswa dalam menjawab posttest pada nomor 3, maka terlihat ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen
dan kelas kontrol pada aspek mengaplikasikan.

Gambar 34
Soal LKS menyelesaikan model matematika PLSV
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Berdasarkan soal LKS dan jawaban siswa dalam aspek menganalisis,
terlihat bahwa siswa dapat mengkonstruk atau membangun pengetahuan
mereka sendiri dengan menyelesaikan model matematika berdasarkan soal
cerita PLSV pada soal LKS sebelumnya. Untuk latihan soal LKS dalam aspek
ini, memudahkan siswa dalam menjawab post-test pada nomor 4, maka terlihat
ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol pada aspek
menganalisis.
Pada soal nomor satu dengan indikator mengingat dan memahami, bobot
nilai 15 dengan persentase nilai siswa yaitu 84%. Soal nomor dua dan tiga
dengan indikator mengaplikasikan, bobot nilai 30 dan 20 didapatkan persentase
nilai rata-rata siswa adalah 71% dan 94%. Sedangkan pada soal nomor empat
dengan indikator menganalisis, bobot nilai 35 dengan persentase nilai rata-rata
siswa adalah 74%. Hal ini terlihat bahwa siswa mampu mengerjakan soal-soal
post-test setelah diberikan perlakuan pendekatan pembelajaran konstruktivisme
atau pendekatan pembelajaran yang bermakna. Menurut Hamzah (132: 2008)
bahwa bahan pelajaran matematika yang dipelajari harus bermakna, artinya
sesuai dengan kemampuan dan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Dengan
kata lain, pelajaran matematika yang baru perlu dikaitkan dengan konsepkonsep yang sudah ada sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar
terserap dengan baik. Konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan
dikonstruksi sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama
dari belajar bermakna. Belajar bermakna tidak akan terwujud hanya dengan
mendengarkan ceramah atau dengan membaca buku tentang pengalaman orang
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lain. Memahami sendiri merupakan kunci utama kebermaknaan dalam
pembelajaran.
Soal LKS pada kelas eksperimen diberikan setiap pertemuan guna
mengukur kemampuan siswa pada tiap indikator, sama halnya dengan kelas
kontrol, peneliti juga memberikan soal-soal latihan setiap pertemuan. Soal LKS
kelas eksperimen dan soal latihan kelas kontrol isi dan tujuannya sama. Hanya
saja pada proses mengerjakan soal, kelas eksperimen lebih banyak tahapantahapan cara mengerjakan soal LKS sehingga siswa membentuk pengertiannya
sendiri. Pada kelas kontrol soal latihan dibuat sesuai dengan materi dan metode
yang digunakan peneliti di dalam kelas.
Pada proses pembelajaran matematika berlangsung di kelas kontrol dan
kelas eksperimen terdapat perbedaan jam pelajaran. Jam pelajaran pada kelas
kontrol terbagi atas 3 kali pertemuan, dengan indikator pertemuan pertama
yaitu menuliskan pengertian PLSV beserta contohnya dan menentukan
penyelesaian PLSV dengan cara substitusi, indikator pertemuan kedua yaitu
menentukan penyelesaian PLSV dengan cara menyetarakan kedua ruas dan
membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
PLSV, dan pertemuan terakhir dengan indikator menyelesaikan model
matematika yang berhubungan dengan PLSV.

Berbeda dengan kelas

eksperimen, jam pelajaran dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Pada pertemuan
pertama dengan 3 indikator yaitu menuliskan pengertian PLSV beserta
contohnya, menentukan penyelesaian PLSV dengan cara substitusi, dan
menentukan penyelesaian PLSV dengan cara menyetarakan kedua ruas. Untuk
pertemuan terakhir, dengan 2 indikator yaitu membuat model matematika dari
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masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV dan menyelesaikan model
matematika yang berhubungan dengan PLSV.
Berdasarkan perbedaan jam pelajaran antara kelas kontrol dan
eksperimen, terlihat bahwa jadwal pelajaran kelas eksperimen lebih sedikit
yaitu 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan 5 indikator pembelajaran. Hal ini
tidak menjadi masalah bagi peneliti, karena dasar dari proses pembelajaran
dalam pendekatan konstruktivisme itu sendiri adalah membangun pengetahuan
baru berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah siswa miliki. Artinya
siswa terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru sehingga
siswa akan lebih paham pada materi yang dipelajari, akan ingat lebih lama dan
siswa senang dalam membina pengetahuan baru.
Tahap-tahap pendekatan pembelajaran konstruktivisme dalam kelas
eksperimen

adalah

apersepsi,

eksplorasi,

konsolidasi

pembelajaran,

pembentukan perilaku dan sikap, serta penilaian formatif. Kesulitan yang
peneliti temukan pada pertemuan pertama dan kedua terletak pada tahap
pembentukan perilaku dan sikap. Pada pertemuan pertama kebanyakan siswa
masih bingung dalam memberikan berbagai contoh soal PLSV yang berbeda.
Dan untuk pertemuan yang kedua beberapa siswa masih bingung dalam
memberikan berbagai contoh soal yang berbeda berkaitan dengan masalah
sehari-hari dalam bentuk PLSV.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika
melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan hasil
belajar siswa SMP PGRI 11 Palembang. Dari data hasil belajar yang telah di
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hitung menunjukkan adanya pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran
SMP PGRI 11 Palembang terhadap hasil belajar.

C. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari penelitian ini belum sempurna, meskipun berbagai
upaya telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Namun masih ada
beberapa faktor yang sulit dikendalikan sehingga membuat penelitian ini
mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya diteliti pada pokok bahasan sistem persamaan linear
satu variabel, sehingga belum bisa digeneralisasikan pada pokok bahasan
lain.
2. Kondisi siswa yang terbiasa hanya menerima informasi yang diberikan oleh
guru sehingga terasa kaku pada pertemuan awal.
3. Jumlah siswa yang terlalu banyak dengan keterbatasan ruangan menggangu
konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran dan guru kesulitan memantau
siswa secara perorangan.
4. Alokasi waktu yang kurang sehingga diperlukan persiapan dan pengaturan
yang baik.
5. Instrument observasi yang tidak divalidasi.

