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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran Eliciting 

Activities dengan mengoptimalkan media worksheet. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian 

ini adalah guru matematika kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak sebagai pemberi 

tindakan, serta siswa-siswa kelas VII A yang berjumlah 39 siswa sebagai subjek 

penerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 

tes, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 

pembelajaran. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tindakan 

kelas ini antara lain: 1) Adanya peningkatan mengemukakan ide dalam 

pembelajaran, meningkat dari 17,95% menjadi 64,10%. 2) Adanya peningkatan 

aktifitas siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan, meningkat dari 

25,64% menjadi 61,54%. 3) Adanya peningkatan siswa yang mengerjakan soal di 

depan kelas, meningkat dari 23,08% menjadi 74,36%. 4) terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa, meningkat dari 43,59% menjadi 76,92%. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Eliciting Activities dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci : Keaktifan, Hasil Belajar, Pembelajaran Matematika, Media 

Worksheet, Model Eliciting Activities. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada umumnya merupakan suatu proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya (Rubiyanto, dkk. 

2004: 1). Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk individu-individu 

yang berkompetensi di bidangnya sehingga sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Namun, pada umumnya matematika 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti oleh siswa sehingga 

banyak siswa yang merasa kurang mampu dalam mempelajari matematika 

(Ahmad Rohani, 2004: 6). 

Keaktifan siswa dalam belajar matematika merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa (Mel Silberman, 2007: 8). 

Keaktifan belajar matematika sangat diperlukan untuk terciptanya pembelajaran 

yang interaktif dan hasil belajar yang baik, sehingga apabila diinginkan 

peningkatan mutu pendidikan maka hasil belajar yang dicapai harus ditingkatkan, 

dan untuk meningkatkan hasil belajar dibutuhkan keaktifan siswa yang lebih besar 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Peran guru dalam proses pembelajaran matematika sangat dominan 

sehingga menyebabkan kecenderungan siswa lebih bersifat pasif dan 

pembelajaran di kelas menjadi monoton. Selama ini proses belajar mengajar 

matematika yang berlangsung di kelas di dominasi oleh guru, siswa hanya 

mendengarkan guru, membaca dan mencatat pelajaran yang diberikan, hanya 

sebagian siswa saja yang mau memperhatikan. Padahal, pelajaran matematika 

tidak hanya dikuasai dengan mendengarkan dan mencatat saja, tetapi masih perlu 

lagi keaktifan-keaktifan siswa yang lain seperti berani bertanya, menyampaikan 

ide atau berpendapat, menjawab pertanyaan dan mempresentasikan jawaban. 

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton dan 

membosankan bagi siswa serta untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang tersedia, maka dikembangkan model pembelajaran yang aktif 

dan variasi. Sebagai alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 



dan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran eliciting 

activities dengan mengoptimalkan media worksheet.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII A semester genap di 

SMP Negeri 2 Gatak pada materi persegi dan persegi panjang dengan menerapkan 

model pembelajaran eliciting activities dan mengoptimalkan media worksheet. 

Indikator keberhasilannya adalah apabila lebih dari 50% siswa aktif dalam 

mengemukakan ide, lebih dari 45% dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan, 

dan lebih dari 45% dalam mengerjakan soal di depan kelas, serta lebih dari 60% 

siswa yang lulus KKM dengan nilai lebih dari sama dengan 75. 

Ada enam prinsip dalam merancang model eliciting activities (Lesh et. al 

dalam Heidi A. Diefes-Dux, 2006: 1-4) yaitu:  

1) Model construction principle: masalah harus dirancang untuk 

memungkinkan penciptaan model berurusan dengan unsur-unsur, hubungan 

dan operasi antara unsur-unsur, pola dan aturan. 

2) The Reality Principle: masalah harus bermakna dan relevan kepada siswa. 

3) Self-assessment principle: siswa harus mampu menilai atau mengukur 

kegunaan dari solusi mereka. 

4) Construct documentation principle: siswa harus mengungkapkan dan 

mendokumentasikan proses berpikir mereka dalam solusi mereka. 

5) Construct shareability and reusability principle: solusi yang dibuat siswa 

harus digeneralisasi atau mudah disesuaikan dengan situasi yang lain. 

6) Effective prototype principle: orang lain dengan mudah harus dapat 

menafsirkan solusi. 

Cara mengajar dengan menggunakan model eliciting activities yaitu siswa 

dibuat untuk bekerja kelompok dalam suatu pengaturan ruang kelas, setelah siswa 

menghasilkan solusi serta laporan tertulis, mereka berbagi solusi dengan teman 

sekelas dan di ikuti dengan saling mempresentasikan masing-masing solusi 

mereka. Presentasi ini dapat mengakibatkan diskusi kelas lebih lanjut dan masing-



masing kelompok akan memeriksa kembali dan merevisi model/solusi mereka 

(Heidi A. Diefes-Dux, 2006: 5). 

Melalui penerapan model pembelajaran eliciting ectivities ini dapat 

membantu siswa untuk belajar lebih mendalam, mempertahankan apa yang telah 

siswa pelajari, dan saling transfer belajar untuk konteks masalah lain. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran melalui model pembelajaran eliciting activities dengan 

mengoptimalkan media worksheet yang dilakukan oleh guru matematika. Secara 

khusus Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi persegi dan 

persegi panjang setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menerapan model 

pembelajaran eliciting activities dengan mengoptimalkan media worksheet. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif , sedangkan jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara 

kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Menurut Arikunto, ( 2006: 3) 

jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Gatak tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 39 siswa. Penelitian 

dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan dilaksanakan pada bulan Maret 2012. 

b. Tahap Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan April 2012. 

c. Tahap Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei 2012. 

d. Laporan dilaksanakan pada bulan Juni 2012 

Penelitian tindakan kelas ialah adanya perbaikan terus menerus terhadap 

proses pembelajaran dimana dari perbaikan tersebut akan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan merupakan kegiatan pemecahan 



masalah yang dimulai dari: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) 

refleksi, dan 5) evaluasi.  

Perencanaan dan penyusunan yang dilakukan untuk mengadakan tindakan 

merupakan proses mengidentifikasi masalah dan perencanaan solusi masalah. Hal 

ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi 

oleh siswa terutama yang berhubungan dengan keaktifan dan hasil belajar siswa 

dalam belajar matematika. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan berdasarkan pada 

perencanaan, dari perencanaan yang ada diimplementasikan dengan menerapkan 

pembelajaran Eliciting Activities. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan rencana, namun pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel tidak harus 

mutlak sesuai dengan rencana. Kefleksibelan perlu digunakan dalam usaha 

mencapai perbaikan selanjutnya karena dalam situasi nyata sering terjadi hal-hal 

yang tidak diduga.  

Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran yang digunakan, 

penelitian ini mengggunakan: (1) Metode observasi untuk mendapatkan gambaran 

secara langsung tentang kegiatan belajar matematika dan keaktifan siswa di kelas, 

(2) Catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua kejadian-kejadian yang 

muncul selama proses pembelajaran berlangsung, (3) Metode tes digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar siswa, (4) Metode wawancara ini 

digunakan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih jelas, dan (5) 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh atau mengetahui data sekolah dan 

identitas siswa, serta foto rekaman proses tindakan penelitian.  

Penerapan model pembelajaran Eliciting Activities dengan 

mengoptimalkan media Worksheet ini diaplikasikan pada materi bangun persegi 

dan persegi panjang pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak dengan 

melibatkan guru mata pelajaran matematika. 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 

menggunakan metode alur, yang meliputi : (1) Proses analisis data yaitu dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber untuk dikaji 

dan dibuat rangkuman. Berdasarkan rangkuman yang dibuat kemudian peneliti 

melaksanakan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 



perhatian, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan dalam setiap 

tindakan. (2) Penyajian data yaitu berupa sekumpulan informasi dalam bentuk 

teks naratif yang disusun, diatur, diringkas dalam kategori-kategori, sehingga 

mudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. (3) 

Verifikasi data yang dilakukan secara bertahap dari kumpulan makna tiap kategori 

disimpulkan sementara, kemudian dilakukan penyimpulan dengan cara berdiskusi 

mitra kolaborasi. Verifikasi adalah sebagai pemikiran kembali yang dilakukan 

oleh penganalisis tentang apa yang ditulis dan juga tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan. Data-data yang telah diseleksi dapat diambil kesimpulannya. 

Analisis hasil pada penelitian ini ditekankan pada keaktifan dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Indikator keaktifannya ialah 

keberanian siswa dalam mengemukakan ide, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan, dan dalam mengerjakakan soal di depan kelas, sedangkan indikator 

hasil belajar matematika ialah nilai yang dicapai sesuai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu lebih dari sama dengan 75. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan pada analisis data kualitatif hasil penelitian dari kerja kolaborasi 

antara peneliti dengan guru matematika SMP Negeri 2 Gatak yang terlibat dalam 

kegiatan penelitian ini. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

eliciting activities dengan mengoptimalkan media worksheet pada materi bangun 

persegi dan persegi panjang. Hal-hal yang dibahas dalam pembahasan ini adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam hipotesis tindakan. 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan. Menurut Anton Adi Suryo kusuma (2011) dalam penelitiannya 

diperoleh kesimpulan bahwa menerapan metode Generative Learning melalui 



strategi Peer Lessons dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Menurut Edy Heru Prasetyo (2011) dalam penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Model Eliciting Activities dalam pembelajaran matematika 

dapat meningkatkan keaktifan siswa, dengan pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk lebih banyak aktif, sehingga pembelajaran terpusat pada siswa (student 

oriented). 

Menurut Simati (2007) menyimpulkan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media Worksheet dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Menurut Taufiq Abdullah (2011) dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 

adanya minat dan hasil belajar siswa menggunakan media Student Worksheet. 

Sementara Heidi A. Diefes-Dux (2006) dalam Journal of Stem Education 

menyatakan bahwa dengan Model Eliciting Activities, seorang pendidik dapat: (a) 

memberikan para siswa dengan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran 

matematis kreatif dan diterapkan, dan (b) menganalisis pemikiran matematis 

siswa saat terlibat dalam tugas-tugas matematika kreatif, membantu dalam 

identifikasi siswa yang berbakat khususnya dalam domain-spesifik, kreativitas 

matematika. 

Hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keaktifan dan hasil 

belajar dalam pembelajaran matematika perlu ditingkatkan dengan melibatkan 

siswa secara langsung. Sehubungan dengan hasil tersebut maka penulis 

mengembangkan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran eliciting 

activities dengan mengoptimalkan media worksheet untuk dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Sebelum diadakan tindakan, peneliti mengadakan dialog awal dengan guru 

matematika untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. Dari hasil diskusi tersebut ditemukan masalah tentang keaktifan dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kemudian peneliti 

menawarkan model pembelajaran Eliciting Activities. Selanjutnya peneliti 

melakukan tindakan untuk membantu mengatasi masalah yang ada dengan solusi 

yang telah disetujui oleh guru matematika. 



Adapun Langkah-langkah model eliciting activities dalam pembelajaran 

matematika sebagai berikut :  

a. Guru menjelaskan materi dengan memanfaatkan media worksheet. 

b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya. 

c. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara heterogen. 

d. Guru memberikan soal untuk didiskusikan tiap kelompok dan di kerjakan di 

media worksheet. 

e. Guru memberikan waktu untuk melakukan diskusi kelompok. 

f. Kelompok satu dengan yang lain saling berbagi hasil diskusi. 

g. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas serta menilai hasil diskusi dari kelompok lain 

yang telah di berikan pada kelompoknya. 

h. Guru sebagai fasilitator memberi kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi. 

i. Kegiatan tersebut berulang sampai sekitar seperempat kelompok maju 

presentasi. 

Proses pembelajaran pada siklus I masih banyak siswa yang masih gaduh 

karena guru baru pertama kali menerapkan model pembelajaran yang berbeda. 

Selain itu siswa yang berani mengajukan ide juga masih sedikit. Masih ada 

bebarapa siswa yang malu mengajukan dan menjawab pertanyaan. Kemudian 

pada pertemuan berikutnya guru lebih memaksimalkan untuk menciptakan 

pembelajaran di kelas yang tenang dan menyenangkan.  

Pada siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran eliciting activities 

sehingga suasana kelas sudah mulai kondusif. Keaktifan siswa sudah mulai 

meningkat jika dibandingkan dengan siklus I. Dari hasil yang didapat pada siklus 

II peneliti merasa masih perlu ada tindakkan lagi untuk memantabkan hasil 

penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan siklus ke-III.  

Pada siklus III, Siswa sudah semakin bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas.  Hal tersebut ditunjukkan dari siswa sudah tidak takut lagi 

dalam menyampaikan ide dan mengajukan atau menjawab pertanyaan serta 



mempresentasikan hasil diskusi, sehingga memberikan dampak positif juga 

terhadap hasil belajar siswa. Keaktifan siswa dalam mengemukakan ide atau 

pendapat, mengajukan atau menjawab pertanyaan dan mengerjakan soal di depan 

kelas serta hasil belajar siswa meningkat jika dibandingkan dengan putaran-

putaran sebelumnya. 

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan secara keseluruhan 

sampai berakhirnya tindakan kelas putaran III, perilaku siswa yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengalami perubahan 

yang positif. Hasil penelitian pada tindakan kelas putaran III diperoleh 

kesepakatan bahwa tindak belajar yang diambil telah berhasil meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi 

bangun persegi dan persegi panjang.  

Data-data mengenai peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dari 

sebelum putaran sampai dengan tindakan kelas putaran III dapat disajikan dalam 

tabel berikut: 

No Indikator  
Sebelum 

Penelitian 

Sesudah Penelitian 

Putaran I 
Putaran 

II 

Putaran 

III 

1. Keaktifan      

  

 

 

a. Mengemukakan 

ide 

 

b. Mengajukan dan 

menjawab 

pertanyaan 

 

c. Mengerjakan soal 

di depan kelas 

 7 siswa 

(17,95%) 

 

10  siswa 

(25,64%) 

 

 

9 siswa 

(23,08%) 

9 siswa 

(23,08%) 

 

13 siswa 

(33,33%) 

 

 

15 siswa 

(38,46%) 

17 siswa 

(43,59%) 

 

19 siswa 

(48,72%) 

 

 

22 siswa 

(56,41%) 

25 siswa 

(64,10%) 

 

24 siswa 

(61,54%) 

 

 

29 siswa 

(74,36%) 

2. Hasil belajar 17 siswa 

(43,59%) 

20 siswa 

(51,28%) 

24 siswa 

(61,54%) 

30 siswa 

(76,92%) 

 

Tabel.1 

Data Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa 



Gambar dibawah ini menunjukkan grafik peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Adapun data hasil peningkatan 

indikator keaktifan dan hasil belajar yang diamati disajikan dalam grafik sebagai 

berikut: 

 

Gambar.1 

Grafik Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa 

 

Hasil kerja kolaborasi yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hasil 
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serta tanggapan guru matematika kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak diperoleh hasil 

penerapan model pembelajaran eliciting activities dengan mengoptimalkan media 

worksheet dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hal itu berarti, hipotesis tindakan diterima dan 

didukung dengan hasil penelitian. 

Tindak mengajar dan tindak belajar yang telah dilaporkan sangat 

mendukung hipotesis tindakan. Tindakan-tindakan mampu memenuhi teori dalam 

menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif. Perubahan pada tindak 

mengajar yang dilakukan oleh guru dan tindak belajar siswa pada setiap tindakan 

kelas selama tiga putaran dapat berpengaruh pada peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa pada materi persegi dan persegi panjang. Hal tersebut dapat dilihat 
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dari semakin meningkatnya prosentase siswa yang menunjukkan keaktifan dan 

hasil belajarnya dalam proses pembelajaran. 

Peningkatan keaktifan siswa terlihat saat proses pembelajaran, hal ini 

terbukti dari adanya peningkatan keaktifan siswa dalam mengemukakan ide atau 

pendapat, mengajukan atau menjawab pertanyaan, dan mengerjakan soal di depan 

kelas, sehingga prosentase ketuntasan belajar siswa meningkat. Tanggapan guru 

matematika setelah penelitian selesai dilaksanakan juga mendukung hipotesis ini. 

Guru matematika yang terlibat dalam penelitian ini mengemukakan bahwa 

keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika meningkat 

setelah dilakukan penelitian. Hal ini berarti bahwa hipotesis tindakan yang 

diajukan dapat diterima dengan didukung hasil penelitian. 

Berdasarkan data penelitian tersebut mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa melalui model pembelajaran eliciting activities dengan mengoptimalkan 

media worksheet dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII 

A semester genap SMP Negeri 2 Gatak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Heidi A. 

Diefes-Dux (2006) dalam jurnal Journal of Stem Education menyatakan bahwa 

dengan Model Eliciting Activities, seorang pendidik dapat memberikan 

kesempatan siswa untuk mengembangkan pemikiran matematis kreatif dan 

menganalisis pemikiran matematis siswa saat terlibat dalam tugas-tugas 

matematika kreatif, membantu dalam identifikasi siswa yang berbakat dalam 

kreativitas matematika. Hal ini juga didukung dalam penelitian Edy Heru (2011) 

yang menyimpulkan bahwa penerapan Model Eliciting Activities dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa, dengan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk lebih banyak aktif, sehingga 

pembelajaran terpusat pada siswa (student oriented). 

 

D. SIMPULAN 

Penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan tentang penerapan model 

pembelajaran Eliciting Activities dengan mengoptimalkan media Worksheet dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak 



dalam pembelajaran matematika. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut: (1) Adanya Perbaikan tindak mengajar yang dilakukan oleh guru 

matematika setelah dikenai tindakan. (2) Penerapan model pembelajaran eliciting 

activities dengan media worksheet dapat membantu terciptanya kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. (3) Adanya peningkatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika pada materi persegi dan persegi panjang. (4) 

Adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran eliciting activities dengan mengoptimalkan media 

worksheet dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa. 

Kesimpulan butir pertama memberikan implikasi bahwa penerapan 

tindakan menghasilkan perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Kesimpulan 

butir kedua memberikan implikasi bahwa penerapan model pembelajaran eliciting 

activities dengan mengoptimalkan media worksheet dalam kegiatan pembelajaran 

dapat menarik perhatian siswa dan membuat siswa lebih aktif dan bersemangat 

dalam kegiatan pembelajaran. Kesimpulan butir ketiga memberikan implikasi 

bahwa penerapan model pembelajaran eliciting activities dalam proses 

pembelajaran mampu meningkatkan keaktifan siswa. Faktor yang dapat 

mendukung peningkatan keaktifan siswa antara lain: keaktifan siswa dalam 

mengemukakan ide atau pendapat, keaktifan siswa dalam mengajukan dan 

menjawab pertanyaan, serta keaktifan siswa dalam mengerjakan soal didepan 

kelas. Kesimpulan butir keempat memberikan implikasi bahwa penerapan model 

pembelajaran eliciting activities dengan mengoptimalkan media worksheet dalam 

kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hal tersebut 

di tunjukkan dengan banyaknya siswa yang telah memenuhi standar KKM yaitu 

dengan nilai lebih dari sama dengan 75. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dalam upaya peningkatan 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran matematika 

peneliti mengajukan saran untuk guru matematika yaitu diharapkan guru 

menerapkan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sebagai 



alternatif lain agar keaktifan siswa lebih meningkat dan siswa juga lebih 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Selain itu perlu 

memberikan perhatian dan bimbingan secara menyeluruh terhadap siswa, bersikap 

lebih ramah terhadap siswa, dan selalu memberikan dorongan positif kepada 

siswa Guru hendaknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan media worksheet agar 

dapat membatu siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga memberikan 

dampak positif terhadap hasil belajar. 

Untuk peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dalam rangka mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran matematika di 

sekolah, misalnya penerapan model pembelajaran eliciting activities untuk 

meningkatkan motivasi siswa, kemandirian siswa, sikap siswa terhadap 

matematika, maupun masalah-masalah lain yang ada pada siswa. 
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