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Abstrak 

This research has purpose to describe the application of Group to Group 

Exchange strategy to increase the student’s activity of learning in mathematics 

VII A grade, SMP Negeri 1 Teras. This type of research is action research 

class.The subject in this research are all of students in class VIIA that consist of 

34 students and approach applied is a classroom research that did collaborative 

with mathematics teacher. This research are consist of two cycles. Data collection 

method used in this research are observation, note field research, and 

documentation. Guaranting data validity uses research worker triangulation 

source. Data analysis technique using is descriptive qualitative that consist of 

data reduction, data presentation, and data verification. The results of this 

researchshowed an increase in students learning activity in learning mathematics 

by applying Group to Group Exchange strategies. That is can see from the 

indicators: 1) asking questions before cycles 8,82% be 24,99% in the last cycles, 

2) answering questions and expressing opinion before cycles 14,7% be 27,94% in 

the last cycles, 3)doing exercise in front of the class before cycles 0% be 30,88% 

in the last cycles. 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. Matematika diberikan kepada siswa untuk membantu siswa agar 

tertata nalarnya, terbentuk kepribadiannya serta terampil menggunakan 

matematika dan penalarannya dalam kehidupannya kelak (Soedjadi dalam Atma 

Murni, 2010). 

Banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi yang 

paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena 

merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Seperti halnya bahasa, membaca dan menulis, kesulitan belajar harus diatasi 

sedini mungkin. Kalau tidak, siswa akan menghadapi banyak masalah karena 

hampir semua bidang studi memerlukan matematika yang sesuai (Abdurrahman, 

2003:251). 

Matematika dirasakan sebagai salah satu pelajaran yang sulit, sehingga 

berakibat rendahnya hasil belajar matematika siswa. Banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar seperti penyampaian guru yang 

monoton kurang menarik sehingga timbul kebosanan dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Untuk mengatasi hal tersebut guru hendaknya memilih 

dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam mengajar sehingga 

siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Faktor lain guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran cenderung berpusat pada guru.Dalam proses pembelajarannya siswa 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru (ceramah), mencatat yang sekiranya 



penting. Dengan langkah ini membuat siswa cepat merasa tidak bergairah dalam 

belajar. Alternatif yang dapat dilakukan adalah mengajak siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang mengikutsertakan siswa secara aktif akan lebih 

bermakna karena dalam proses pembelajarannya siswa mendapatkan pengalaman 

yang lebih sehingga materi pelajaran yang disampaikan akan dapat diterima 

dengan baik. Selanjutnya tingkat keaktifan belajar siswa dalam suatu proses 

pembelajaran juga merupakan tolak ukur dari kualitas pembelajaran itu sendiri. 

Berdasarkan pengamatan pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Teras, banyak ditemukan berbagai masalah dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas diantaranya: (1) Siswa jarang mengajukan pertanyaan meskipun guru sering 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami (8,82%), (2) Keaktifan dalam menjawab pertanyaan atau 

mengemukakan pendapat masih kurang (14,70%), (3) Kurangnya keberanian 

siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas (0%). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan metode atau 

strategi pembelajaran yang tepat agar menarik dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajarantidak berlangsung 

monoton dan siswa memperoleh pengalaman baru dan secara otomatis 

meningkatkan hasil belajar. Salah satu alternatif yang dapat dipilih yaitu dengan 

menerapkan strategi Strategi Group to Group Exchange dalam pembelajaran 

matematika. 



Strategi Group to Group Exchange adalah salah satu strategi belajar aktif 

dimana siswa dituntut untuk berpikir dan bekerjasama untuk menemukan jawaban 

berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya. Strategi ini merupakan perpaduan metode diskusi, tanya jawab, dan 

mengajar teman sebaya. Tugas yang diberikan kepada setiap kelompok peserta 

didik berbeda. Masing-masing kelompok “mengajar” apa yang telah dipelajari 

untuk sisa kelas (Siberman:166). Strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan mengaktifkan siswa dalam 

pelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

tentang penerapan strategi Group to Group Exchange untuk meningkatkan 

keaktifan belajar matematika pada siswa kelas VII A Semester Genap SMP 

Negeri 1 Teras tahun ajaran 2011/2012. Indikator keberhasilannya adalah apabila 

lebih dari 20% siswa aktif dalam mengajukan pertanyaan,lebih dari 25% siswa 

aktif dalam menjawab atau mengemukakan pendapat, dan lebih dari 30% siswa 

aktif dalam mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action 

Research (CAR) yang dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika dan 

peneliti. Penelitian tindakan kelas bercirikan adanya perbaikan terus menerus 



sehingga tercapai sasaran dari penelitian tersebut. Perbaikan dilakukan pada setiap 

siklus yang dirancang peneliti. Peneliti bertindak sebagai pelaksanan tindakan 

yang dibantu oleh guru matematika SMP Negeri 1 Teras. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan di SMP Negeri 1 Teras dengan subyek yang menerima tindakan adalah 

siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Teras yang berjumlah 34 siswa pada semester 

genap tahun pelajaran 2011/2012. Tahap-tahap penelitian terdiri dari: 1) dialog 

awal, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, 4) observasi, 5) refleksi, dan 6) evaluasi. 

Dialog awal adalah langkah awal dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

dan guru matematika kelas VII A SMP Negeri 1 Teras Boyolali. Dalam dialog 

awal ini peneliti mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian. 

Perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan perencanaan solusi 

masalah. Masalah yang teridentifikasi adalah rendahnya keaktifan belajar siswa. 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah adalah strategi Group to Group 

Exchange. Prosedur dari strategi Group to Group Exchange sebagai berikut: 

1) Bagilah kelas ke dalam kelompok sesuai jumlah tugas. Berikan cukup waktu 

untuk mempersiapkan penyajian topik atau tugas yang telah mereka kerjakan 

2) Ketika fase persiapan selesai, mintalah kelompok memilih seorang juru 

bicara. Undanglah setiap juru bicara menyampaikan kepada kelompok lain. 

3) Setelah presentasi singkat, doronglah peserta didik bertanya pada presenter 

atau tawarkan pandangan mereka sendiri. Biarkan anggota juru bicara 

kelompok merespon. 

4) Lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan 

merespon pertanyaan serta komentar peserta. 



Pelaksanaan tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan tetapi harus 

fleksibel sehingga dapat dirubah sesuai dengan kondisi yang ada sebagai upaya 

perbaikan. Pelaksanaan tindakan dilakukan selama dua minggu terbagi dua 

putaran. Pada saat observasi dilakukan, peneliti mengamati proses pembelajaran 

dan mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses 

pembelajaran tersebut, baik yang terjadi pada guru, siswa maupun situasi kelas. 

Kegiatan observasi ini dilakukan peneliti dengan dibekali pedoman observasi dan 

catatan lapangan. refleksi yaitu merupakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan. Pelaksanaan refleksi berupa diskusi yang 

dilakukan peneliti dan guru matematika untuk mengoreksi serta mendiskusikan 

implementasi tindakan berikutnya. Kegiatan refleksi ini dilakukan setiap akhir 

pembelajaran matematika. Evaluasi hasil penelitian dilakukan untuk mengkaji 

hasil pelaksanaan, observasi dan refleksi sehingga bermanfaat untuk mengambil 

keputusan tindakan. Evaluasi dilakukan sebagai upaya menentukan tingkat 

keberhasilan dan pencapaian tindakan, diarahkan pada penemuan bukti-bukti dari 

peningkatan keaktifan belajar matematika. 

 

Dalam penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan dengan metode: 1) 

observasi untuk memperoleh gambaran secara langsung tentang proses 

pembelajaran,  2) catatan lapangan untuk mecatat kejadian-kejadian penting yang 

muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung, dan 3) 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh sesuatu dari foto, RPP ataupun buku-

buku yang berhubungan dengan yang akan diteliti. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi Group to Group 

Exchange dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, hal ini terbukti dari adanya 

peningkatan indikator-indikator keaktifan belajar dalam pembelajaran pada pokok 

bahasan segitiga. Hasil pengamatan dari sebelum diadakan tindakan sampai 

dilaksanakan tindakan kelas dapat disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1 

Data Peningkatan Keaktifan Siswa 

Aspek yang diamati 
Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

1. Mengajukan pertanyaan (8,82%) (16,17%) (24,99%) 

2. Menjawab pertanyaan atau 

mengemukakan pendapat 
(14,7%) (20,58%) (27,94%) 

3. Mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas 
(0%) (22,05%) (30,88%) 

 

Adapun grafik peningkatan keaktifan belajar matematika dari sebelum 

tindakan sampai tindakan putaran II dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1 

Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa ada perubahan tindak belajar yang 

berkaitan dengan keaktifan belajar matematika setelah dilaksanakan tindakan 

kelas selama dua kali putaran. Keaktifan siswa sebelum dilaksanakan sampai 

dengan putaran terakhir mengalami peningkatan. Indikator mengajukan 

pertanyaan meningkat dari 8,82% menjadi 24,99%, menjawab pertanyaan atau 

mengemukakan pendapat meningkat dari 14,7% menjadi 27,94%, dan 

mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas meningkat dari 0% menjadi 

30,88%. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada tindakan kelas 

putaran I diperoleh hasil bahwa keaktifan belajar matematika siswa sudah mulai 

tampak meskipun belum optimal. Guru tidak begitu mendominasi pembelajaran. 

Guru sudah mengkondisikan agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 



Kegiatan diskusi didominasi oleh siswa yang pandai. Siswa bersemangat dalam 

pembelajaran karena mereka baru pertama kali menerapkan strategi Group to 

Group Exchange. Siswa masih malu dalam mengajukan pertanyaan, ragu-ragu 

menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat, dan masih ada yang enggan 

mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. 

Pada siklus II keaktifan belajar matematika mengalami peningkatan sesuai 

dengan harapan. Guru menggunakan teknik reward dalam pembelajaran agar 

siswa lebih termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Secara keseluruhan 

setelah penerapan tindakan kelas dari siklus I sampai putaran II dengan strategi 

Group to Group Exchange dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika 

siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Teras Boyolali. 

Penelitian tentang peningkatan keaktifan belajar matematika telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang telah dilakukan 

Rista Kurniawati (2011) dan Sri Haryati (2010). Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan peneliti adalah pada strategi dan indikator yang digunakan. Pada 

penelitian Rista Kurniawati menggunakan strategi pembelajaran Talking Stick, Sri 

Haryati menggunakan pendekatan Lightening The Learning Climate sedangkan 

peneliti penggunakan strategi Group to Group Exchange. 

Hasil penelitian Atma Murni, dkk (2010) tentang peningkatan hasil belajar 

matematika menggunakan metode belajar aktif Group to Group Exchange 

menyimpulkan bahwa penerapan metode belajar aktif tipe Group to Group 

Exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi 

pokok bahasan barisan dan deret bilangan di kelas X IPS 1 MAN 2 Model 



Pekanbaru pada semester genap tahun ajaran 2008/2009. Berdasarkan penelitian 

tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitan yang dilakukan peneliti yaitu fokus 

hasil belajar. Sedangkan kesamaannya adalah penerapan strategi Group to Group 

Exchange. 

David Pundak (2009) menyatakan bahwa “According to the active learning 

approach, team-work in small groups plays a crucial part in the lesson. 

Practicing exercises in problem-solving leads students to pay attention to their 

thinking strategies”. Dalam jurnalnya David menyatakan bahwa menurut 

pendekatan belajar aktif, tim kerja dalam kelompok kecil memainkan bagian 

penting dalam pelajaran. Berlatih latihan dalam pemecahan masalah mengarah 

siswa untuk memperhatikan strategi berpikir mereka. 

Charalampos Toumasis (2004) mengatakan “The use of this type of with 

Study Teams has several advantages consist of it can help motivate students 

because everyone is involved in discussing and learning the material, and their 

teacher is no longer seen as the authority that dispences knowledge to students 

who merely absorb information”. Dalam jurnalnya Charalampos menyebutkan 

bahwa penggunaan kerja tim atau kerja kelompok dapat memotivasi siswa karena 

siswa dapat terlibat dalam membahas materi dan guru tidak lagi aktif dalam 

pembelajaran. 

Medinant F.Salman (2009) menyatakan bahwa “Report of analysis indicated 

that participiants found ALT interactive, interesting, motivating, participatory, 

and highly innovative”. Dalam jurnalnya Medinant menujukkan bahwa dalam 

teknik belajar aktif peserta menemukan pembelajaran yang interaktif, menarik, 



memotivasi, partisipatif dan sangat inovatif. Demikian juga strategi Group to 

Group Exchange, karena strategi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran 

aktif. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

peneliti sejalan dengan penelitian para ahli, dimana pembelajaran tidak harus 

berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa dengan mengikutsertakan 

siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan terdapat kerja kelompok 

yang merupakan salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan keaktifan belajar. 

Penerapan strategi Group to Group Exchange mampu menarik perhatian 

siswa, bekerjasama dengan siswa lain, mampu membuat siswa aktif dan 

bersemangat karena dalam pembelajaran siswa terlibat aktif. Tidak hanya mental 

tetapi juga fisik. Siswa lebih berani dan termotivasi untuk mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat serta 

mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan 

peneliti, memperkuat penelitian-penelitian yang terdahulu dan pendapat para ahli. 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Group to Group Exchange telah 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Teras. Hal ini mendukung diterimanya hipotesis penelitian tindakan kelas yaitu 

jika guru menerapkan strategi Group to Group Exchange dalam pembelajaran 

matematika  akan meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menerapakan strategi Group to Group 

Exchange dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VII A 

semester genap SMP Negeri 1 Teras Boyolali tahun ajaran 2011/2012 pada pokok 

bahasan segitiga. Hal tersebut dilihat dari tercapainya indikator-indikator 

keaktifan belajar matematika sebagai berikut: (1) mengajukan pertanyaan dari 

8,82% menjadi 24,99%, (2) menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat 

meningkat dari 14,7% menjadi 27,94%, dan (3) mempresentasikan hasil pekerjaan 

di depan kelas meningkat dari 0% menjadi 36,76%. 
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