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ABSTRACT 
 
This research aims to examine and describe an increase in discipline to learn 
math by using active learning strategies type of Modeling The Way in circle 
matter. The approach of this research used a qualitative approach to the design of 
classroom action research conducted collaboratively. The research subject is VIII 
A class SMP Negeri 2 Manyaran academic year 2011/2012 as many as 29 
students. Data were collected through a method of observation, field notes, and 
documentation. Data analysis techniques with interactive analysis of data 
reduction that occurs, the presentation of data, and conclusion withdrawal. 
Validity of data is done by triangulation of sources. The research result of 
discipline learn mathematics increased. Increased discipline was observed from 
1) student who completed the task on time before action 17,24% and after action 
68,96%, 2) students who came in for math class at the right time before action 
34,48% and after action 86,21 % 3) student who completed homework on time 
before action 10,34% and after action 65,52%. 
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PENDAHULUAN 

Kedisiplinan belajar mempunyai arti penting dalam proses belajar, dimana 

siswa dituntut mempunyai kedisiplinan yang nantinya dapat diterapkan dalam 

proses belajar mengajar. Belajar dengan disiplin membuat siswa mempunyai 

motivasi untuk kedepannya lebih baik. Kedisiplinan belajar siswa didorong oleh 

minat siswa dalam suatu mata pelajaran dan kekuatan mentalnya berupa 

keinginan, perhatian , kemauan, atau cita-citanya.  

Kedisiplinan belajar dapat mempengaruhi keberhasilan siswa khususnya 

dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan 

kedisiplinan yang tinggi. Namun pada kenyataannya dalam pembelajaran masih 

kurang dalam menerapkan kedisiplinan bagi siswa. Dalam upaya peningkatan 

kedisiplinan belajar siswa tidaklah mudah, sebab dalam kegiatan belajar mengajar 

di lingkungan sekolah sering di jumpai beberapa masalah. Kurang tertarik dan 

menganggap matematika itu sulit merupakan hambatan dalam kedisiplinan 

belajarnya. 

Dalam belajar disiplin sangat diperlukan. Disiplin dapat melahirkan 

semangat menghargai waktu, bukan menyia-nyiakan waktu berlalu dengan 

kehampaan. Setiap jam bahkan setiap detik sangat berarti bagi siswa. 

Keberhasilan dalam belajar dan berkarya disebabkan siswa selalu menempatkan 

disiplin diatas semua tindakan dan perbuatan. (Djamarah, 2002:13) 

Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran matematika 

dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dan 



ukuran kedisiplinan yang dicapai tersebut. Perilaku belajar pun mempengaruhi 

kedisiplinan siswa itu sendiri. Manivestasi atau perwujudan perilaku siswa itu 

sendiri tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut, 1) kebiasaan, 2) 

ketrampilan, 3) pengamatan, 4) berfikir assosiatif dan daya ingat, 5) berfikir 

rasional, 6) sikap, 7) inhibisi, 8) apresiasi, dan 9) tingkah laku efektif. (Muhibbin 

Syah, 2010:16) 

Pembelajaran matematika juga ditemukan keragaman masalah sebagai 

berikut, 1) banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu yang telah 

diberikan oleh guru, 2) saat pelajaran dimulai kadang siswa masih berada diluar 

kelas, dikantin, atau malah ada yang ijin dikamar mandi hanya sekadar mengulur 

waktu pelajaran habis, dan 3) evaluasi yang diberikan oleh guru berupa pekerjaan 

rumah (PR) sering diabaikan oleh siswa. Masalah-masalah yang timbul tersebut 

perlu mendapat perbaikan agar kedisiplinan siswa dapat terwujud. Usaha ini 

dimulai dengan pembenahan strategi pembelajarannya salah satu caranya yaitu 

dengan strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way. Dimana strategi 

tersebut merupakan strategi pengembangan kecakapan siswa. Strategi ini memberi 

siswa kesempatan untuk berlatih , melalui demonstrasi, ketrampilan khusus yang 

di ajarkan di kelas. Siswa diberi waktu yang singkat untuk membuat skenarionya 

sendiri dan menentukan bagaimana siswa ingin menggambarkan kecakapan dan 

teknik yang baru saja dilakukan dikelas. Dengan strategi ini siswa dapat 

menanamkan rasa disiplin, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, memperhatikan 

presentasi kelompok lain dan displin penuh atas tanggung jawab yang diberikan 

oleh kelompok siswa tersebut. (Zaini dkk, 2008:73) 



Persoalannya sekarang adalah: Apakah penerapan strategi pembelajaran 

aktif tipe Modelling The Way dapat meningkatkan kedisiplinan belajar 

matematika siswa? 

Memperhatikan uraian di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan kedisiplinan belajar siswa melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe Modelling The Way. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pendekatannya penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). PTK adalah tindakan nyata 

yang dilakukan praktisi pendidikan untuk memecah kan masalah yang dihadapi 

dalam tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini dilakukan dengan kolaboratif 

bersama guru mata pelajaran matematika. Peneliti disini sebagai guru yang akan 

menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way. Menurut Sutama 

(2010:18) karakteristik PTK secara garis besar, yaitu a) mengkaji permasalahan 

situasional dan kontekstual, b) adanya tindakan, c) adanya evaluasi terdapat 

tindakan, d) pengkajian terhadap tindakan, e) adanya kerjasama, dan f) adanya 

refleksi. 

Pengamatan pada saat penelitian diamati terus oleh peneliti dan guru. 

Siklus mulai dari perencanaan sampai refleksi. Pada refleksi atau pemikiran ulang 

dilihat tingkat keberhasilannya melalui strategi tersebut, bila masih dianggap 

kurang maka dilakukan tindakan selanjutnya. Perlu dilakukan penelitian siklus 

berikutnya (siklus kedua dan seterusnya) untuk mencoba tindakan lain (alternatif 



pemecahan yang lain sampai permasalahan dapat diatasi). Tindakan berikutnya 

juga mempunyai dasar yang sama, tetapi pada siklus ditambah dan dimodifikasi. 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan : 

1) teknik observasi suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis, digunakan untuk mengetahui 

adanya perilaku tindak belajar matematika siswa yaitu peningkatan kedisiplinan 

siswa, 2) catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian – kejadian penting 

yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung, mencakup 

kesan dan penafsiran subjektif yang tidak disadari oleh guru atau perhatian 

diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik, dan 3) dokumentasi berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada kegiatan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way, buku – buku seperti buku 

pribadi, buku presensi, dan digunakan untuk memperoleh data sekolah, nama 

siswa, dan foto proses tindakan penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

alur. Dimana langkah – langkah yang harus dilalui dalam metode alur meliputi: 1) 

pengumpulan data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan 

data, pengabstrakan data dari transformasi data besar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan, 2) penyajian data sekumpulan informasi sistematis 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, dan 3) verifikasi data dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data 

pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat 

serta proposisi. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data – data yang diperoleh dari kedisiplinan belajar siswa kelas VIII A 

dalam pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan siklus III 

dapat disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Data Hasil Peningkatan Kedisiplinan Belajar Matematika Melalui Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Modelling The Way 

 

Kedisiplinan         Sebelum         Siklus I        Siklus II      Siklus III 

         Tindakan       (29 siswa)       (29 siswa)       (29 siswa) 

  

          Menyelesaikan           5 siswa        8 siswa        13 siswa      20 siswa  

          tugas tepat waktu      (17,24%)       (27,59%)       (44,83%)      (68,96%) 

 

           Datang                     10 siswa         17 siswa           20 siswa         25 siswa 

           Tepat waktu             (34,48%)        (58,62%)         (68,97%)        (86,21%) 

 

         Menyelesaikan          3 siswa       7 siswa       12 siswa      19 siswa 

 PR tepat waktu       (10,34%)      (24,14%)       (41,38%)      (65,52%) 

 

 

 



Tabel 1 menunjukkan data hasil observasi kelas sebelum dan sesudah 

penelitian. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Mulai siklus I sampai siklus III kedisiplinan belajar siswa terus meningkat.  

b. Pada akhir penelitian, kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas tepat 

waktu mencapai 20 siswa (68,96%). 

c. Pada akhir penelitian, kedisiplinan siswa datang tepat waktu mencapai 25 

siswa (86,21%). 

d. Pada akhir penelitian, kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan 

rumah (PR) mencapai 19 siswa (65,52%). 

Adapun gambar grafik peningkatan kedisiplinan belajar matematika 

melalui strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way dari sebelum tindakan 

sampai dengan tindakan kelas siklus III dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Grafik 1 

Grafik peningkatan kedisiplinan belajar matematika melalui strategi Pembelajaran 

aktif tipe Modelling The Way 
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Grafik 1 menunjukkan bahwa perubahan tindak mengajar yang berkaitan 

dengan kedisiplinan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Kedisiplinan 

belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif 

tipe Modelling The Way. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya indikator-

indikator berikut ini : 1) kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas tepat 

waktu mencapai 20 siswa, 2) kedisiplinan siswa datang tepat waktu mencapai 25 

siswa, dan 3) kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) tepat 

waktu mencapai 19 siswa.  

Dari data di atas menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan belajar 

matematika. Berdasarkan data penelitian tersebut mendukung diterimanya 

hipotesis bahwa melalui strategi pembelajaran aktif tipe  Modelling The Way 

dapat meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Kedisiplinan belajar menunjukkan 

peningkatan yang signifikan, hal itu terlihat dari  banyak siswa yang  

menyelesaikan tugas tepat waktu meningkat, siswa yang  datang tepat waktu saat 

pelajaran matematika, dan siswa yang menyelesaikan pekerjaan rumah tepat 

waktu dari sebelum diberi tindakan kelas sampai tindakan kelas siklus III 

meningkat.  

Solusi yang disepakati guru dan peneliti menunjukkan bahwa 

pembelajaran melalui strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way dapat 

meningkatkan kedisiplinan belajar matematika. Didalam strategi tersebut 

ditentukan waktu dalam pengerjaan tugas baik dalam kelompok maupun pada 

tugas individu. Dengan adanya ketepatan waktu dapat membuat siswa lebih 

disiplin, maka penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way 



dapat meningkatkan kedisiplinan dikarenakan didalam strategi tersebut diberikan 

ketepatan waktu disetiap pembelajarannya. 

Hasil penelitian yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, diantaranya : Yayuk Sri Martini (2005) dalam penelitiannya mengenai 

hubungan kemampuan numerik, aktivitas belajar, dan kedisiplinan belajar 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan signifikan antara kedisiplinan belajar 

dengan prestasi belajar matematika. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi 

Ambarwati (2008) menyimpulkan bahwa ada peningkatan kedisipinan siswa 

dalam pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Indriani Rahmawati (2004) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh 

kedisiplinan siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar 

matematika” menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara kedisiplinan 

siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar siswa. 

Noening Andrijati (2010) pada jurnalnya tentang peningkatan kualitas pendidikan 

matematika melalui strategi pembelajaran aktif Modelling The Way menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan kualitas perkuliahan ditandai dengan meningkatnya 

hasil belajar dan aktivitas belajar mahasiswa, serta meningkatnya perfomansi 

dosen dalam perkuliahan. 

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa dengan strategi 

pembelajaran yang tepat maka dapat meningkatkan kedisiplinan belajar sehingga 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pengembangan pembelajaran 

matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The 

Way meningkatkan kedisiplinan belajar matematika. 



SIMPULAN 

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru pada penelitian 

ini adalah menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way. 

Langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Modelling The Way dalam 

pembelajaran, yaitu : 1) proses awal siswa mempelajari materi yang telah 

diberikan, 2) menanyakan materi yang belum dipahami pada guru, 3) siswa diberi 

tugas kelompok dan diberi tenggang waktu pengerjaannya, 4) dalam mengerjakan 

soal tersebut siswa diminta untuk menulis semua skenario materi tersebut, 5) 

memberikan waktu kepada siswa untuk berlatih skenario tersebut yang nantinya 

akan dipresentasikan, 6) siswa diharapkan tepat waktu dalam pengerjaannya 

setelah selesei guru dapat meminta siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan 

siswa di depan kelas, 7) secara bergiliran tiap kelompok mendemonstrasikan 

skenarionya. Memberi kesempatan siswa untuk memberi umpan balik pada setiap 

demontrasi yang dilakukan.  

Hasil tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan 

guru matematika kelas VIII A, dan kepala SMP Negeri 2 Manyaran dapat 

disimpulkan bahwa pada proses pembelajaran matematika yang sudah 

berlangsung dapat meningkatkan kedisiplinan belajar siswa melalui strategi 

pembelajaran Modelling The Way. Hal ini ditunjukkan oleh hasil evaluasi 

terhadap perkembangan positif kedisiplinan belajar siswa setelah pemberian 

tindakan pembelajaran sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan belajar dalam menyelesaikan tugas tepat waktu semakin 

meningkat, yaitu sebelum diberikan tindakan adalah 5 siswa (17,24%), pada 



siklus I meningkat menjadi 8 siswa (27,59%), pada siklus II meningkat 

menjadi 13 siswa (44,83%), dan pada siklus III mencapai 20 siswa 

(68,96%). 

2. Kedisiplinan belajar datang di kelas pada saat pelajaran matematika semakin 

meningkat, yaitu sebelum tindakan adalah 10 siswa (34,48%), pada siklus I 

meningkat menjadi 15 siswa (65,62%), pada siklus II meningkat menjadi 19 

siswa (68,97%), dan pada siklus III mencapai 25 siswa (86,21%). 

3. Kedisiplinan belajar dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu 

juga semakin meningkat, yaitu  sebelum tindakan adalah 3 siswa (10,34%), 

pada siklus I meningkat menjadi 7 siswa (24,14%), pada siklus II meningkat 

menjadi 12 siswa (41,38%), dan pada siklus III mencapai 19 siswa 

(65,52%). 
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