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PENGGUNAAN MODEL EXPLICIT INSTRUCTION MELALUI 
PENDEKATAN TEKNIK MNEMONIC UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA  

 ( PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP N 3 Sumberlawang ) 

 

Di Susun oleh 
M. Arif Mahendra, A410 080 031, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 91 Halaman 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini  untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
matematika melalui metode explicit instruction melalui pendekatan teknik 
mnemonic dan mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pada siswa 
setelah menggunakan metode tersebut. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika dilihat dari indikator : (a) pemahaman, (b) keaktifan siswa. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa dan guru kelas VII A SMP Negeri 3 Sumberlawang, 
Sragen tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, observasi, catatan 
lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa tiap-tiap indikator hasil belajar dalam penelitian ini 
mengalami peningkatan. Peningkatan pemahaman meningkat dari 20 % menjadi 
76%. Peningkatan keaktifan meliputi : (1) menjawab pertanyaan dari guru dari 8% 
sebelum tindakan menjadi 48% setelah tindakan, (2) mengerjakan soal di depan 
kelas dari 8% sebelum tindakan menjadi 28% setelah tindakan, (3) berdiskusi 
dengan teman saat menyelesaikan soal dari 16% sebelum tindakan menjadi 56% 
setelah tindakan dan (4) menanyakan materi yang belum jelas dari 4% sebelum 
tindakan menjadi 40% setelah tindakan. Berdasarkan peningkatan indikator-
indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa, penggunaan metode explicit 
instruction melalui pendekatan teknik mnemonic dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

 
Kata kunci: model pembelajaran explicit instruction melalui pendekatan teknik 
mnemonic,keaktifan,dan hasil belajar 

 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Pada umumnya pembelajaran matematika cenderung lebih 

menekankan pada ketercapaian target materi menurut kurikulum atau 

menurut buku yang dipakai sebagai buku wajib, bukan pada pemahaman 

materi yang sedang dipelajari. Begitu juga siswa, mereka cenderung kurang 

mengingat rumus-rumus dalam matematika. Sehingga siswa cenderung 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam matematika 

Selama ini hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP N 3 

Sumberlawang dirasa masih kurang jika dilihat dari rendahnya hasil belajar 

siswa dan aktifitas belajar siswa ini dibuktikan dengan, siswa yang berani 

bertanya (8%), siswa mengerjakan soal didepan kelas (8%), siswa berdiskusi 

(16%), siswa menjawab pertanyaan (4%) serta masih banyak siswa 

memdapatkan nilai dibawah KKM yaitu mendapatkan nilai dibawah 65 yaitu 

sebanyak 80%.  

Dalam menyelesaikan masalah tersebut tentunya dibutuhkan sebuah 

model pembelajaran yang dapat menunjang siswa dalam memecahkan 

masalah. Model pembelajaran yang dibutuhkan disini tentunya merupakan 

sebuah model pemecahan masalah. Namun, model saja belum cukup karena 

pemodelan masih bersifat umum. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah teknik 

yang digunakan untuk memudahkan mengingat dalam suatu materi yang telah 

disampaikan. Salah satu metode dari cooperative learning adalah explisit 

insruction dengan pendekatan teknik mnemonik yaitu pengajaran langkah 

demi langkah, dengan menggunakan pendekatan teknik untuk menghafal 

sehingga memudahkan siswa untuk mengingat. 

Berdasarkan uraian di atas, tentang proses pembelajaran matematika, 

daya ingat siswa dan hasil belajar siswa pada materi matematika, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “Penggunaan Metode Explicit Instuction 

Melalui Pendekatan Teknik Mnemonic untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII SMP N 3 Sumberlawang”. 

 

 



 
 

B. LANDASAN TEORI 

Menurut Oemar Hamalik (2009: 159) Hasil belajar adalah 

keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), 

pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang 

tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang disebabkan oleh 

ketercapaian penguasaannya atas sejumlah bahan pengajaran matematika 

yang diberikan serta kemampuan dan segala sesuatu yang diperoleh dan 

dimiliki siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran. 

Model explicit instruction menurut Arends (2008: 294) memiliki 

pengertian bahwa “Model pengajaran yang membantu siswa mempelajari 

berbagai ketrampilan dan pengetahuan dasar yang diajarkan dengan cara 

langkah demi langkah”. 

Ronis (2009: 141) menyatakan bahwa mnemonic merupakan cara 

yang dipakai untuk membantu siswa mempelajari informasi baru, karena 

mnemonic dapat membantu memanggil atau menghubungkan materi yang 

sedang dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, siswa 

dapat mengingat informasi baru dengan baik jika siswa mampu 

menghubungkan dan menggabungkannya  

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Menurut 

Suharsini Arikunto (2008: 3) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu 

pencermatan terhadap terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.  

Tempat yang digunakan sebagai penelitian mengenai penggunaan 

metode explicit instruction melalui pendekatan teknik mnemonic untuk 



 
 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa adalah SMP N 3 Sumberlawang 

terletak di Ngargosari kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2012/2013 

semester ganjil. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 27 

Oktober 2012. Subyek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 

Sumberlawang tahun ajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini dipilih satu 

kelas yaitu kelas VII A dengan jumlah 32 siswa yang terdiri dari 14 siswa 

putra dan 18 siswa putri. Dalam penelitian ini guru matematika bertindak 

sebagai subyek yang memberi tindakan kelas, sedangkan siswa kelas VII A 

sebagai subyek penelitian yang menerima tindakan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, observasi, catatan 

lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan 

dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Metode observasi yaitu 

pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan 

terhadap keaktifan siswa dan dalam interaksi pembelajaran di kelas. 

Observasi dilakukan di kelas VII A SMP Negeri 3 Sumberlawang yang 

dijadikan subyek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara langsung 

tentang kegiatan belajar matematika siswa di kelas melalui strategi 

pembelajaran explicit instruction melalui pendekatan teknik mnemonic. 

Peneliti mengamati proses pembelajaran baik yang terjadi pada guru, siswa, 

maupun situasi kelas. Selain itu peneliti juga menggunakan metode lain yaitu 

berupa catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan soal tes 

D. HASIL PENELITIAN 

Data–data yang diperoleh mengenai keaktifan siswa dan pemahaman 

materi belajar matematika dengan materi bangun datar segitiga dan segi 

empat pada kelas VII A dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan 

putaran III dapat disajikan dalam tabel berikut : 



 
 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Keaktifan Siswa 

Aspek yang Diamati 
Sebelum 

Putaran 
Putaran I Putaran II Putaran III 

Menjawab pertanyaan 8% 22% 38% 48% 

Mengerjakan soal di depan 

Kelas 
8% 10% 14% 28% 

Berdiskusi dengan teman 

saat mengerjakan soal 
16% 34% 52% 56% 

Menanyakan yang belum 

Jelas 
4% 20% 26% 40% 

 

Gambar 4.1 

Grafik peningkatan kreativitas belajar 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam 

pembelajaran sebelum tindakan sampai dengan putaran III mengalami 

peningkatan, indikator menjawab pertanyaan meningkat dari 8% menjadi 48% 

atau dari 2 siswa menjadi 15 siswa, indikator mengerjakan soal didepan kelas 

dari 8% menjadi 28% atau 2 siswa menjadi 9 siswa, indikator berdiskusi 
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dengan temnannya meningkat dari 16% menjadi 56% atau 4 siswa menjadi 18 

siswa, menanyakan yang belum jelas mengalami peningkatan dari 4% menjadi 

40% atau 1 siswa menjadi 13 siswa. 

Tabel 4.3 

Data Peningkatan Pemahaman Materi Siswa 

Aspek yang Diamati 
Sebelum 

Putaran 
Putaran I Putaran II Putaran III 

Siswa yang memperoleh 

nilai < 65 
80% 68 % 56 % 24% 

Siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 65 
20 % 32 % 44 % 76 % 

 

Gambar 4.2 

Peningkatan Pemahaman Siswa 
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Dari data tersebut dalam pemahaman materi mengalami peningkatan 

yang menjadapatkan nilai diatas 65 dari 20% menjadi 76% atau dari 6 siswa 

menjadi 24 siswa. 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan siswa dan pemahaman materi dalam pembelajaran matematika 

melalui penggunaan metode explicit instruction melalui pendekatan teknik 

mnemonic di kelas VII A SMP Negeri 3 Sumberlawang. Tindakan yang 

dilakukan guru matematika dengan menggunakan model explicit instruction 

melalui pendekatan teknik mnemonic mendorong siswa untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. 

Dalam penelitian ini keaktifan siswa dan pemaham materi siswa dalam 

pembelajaran matematika telah mengalami peningkatan di setiap tindakan. 

Peningkatan tersebut telah menunjukkan ketercapaian dari masing-masing 

indikator yang telah ditentukan dalam penelitian ini. 

Dari hasil tanggapan guru kelas setelah penelitian selesai dilaksanakan 

mendukung hipotesis ini. Guru matematika yang terlibat dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

sudah meningkat setelah diadakan tindakan. 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan metode explicit instruction melalui pendekatan teknik 

mnemonic dapat meningkatkan keaktifan siswa dilihat dari keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan, mengerjakan soal didepan kelas, berdiskusi 

dengan teman dan menanyakan yang belum jelas, serta mingkatkan 

pemahaman materi dalam  pembelajaran matematika siswa kelas VII A SMP 

Negeri 3 Sumberlawang pada pokok bahasan bangun datar segitiga dan 

segiempat. 

 

 



 
 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Setelah menggunakan metode explicit instruction melalui 

pendekatan teknik mnemonic, terdapat peningkatan keaktifan siswa dan 

pemahaman materi dalam pembelajaran matematika di kelas VII A SMP 

N 2 Sumberlawang. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa keaktifan siswa dan pemahaman materi siswa 

menggunakan metode explicit instruction melalui pendekatan teknik 

mnemonic mengalami peningkatan yang dilihat dari indikator-

indikatornya sebagai berikut: a) Siswa dalam menjawab pertanyaan (8% 

menjadi 48%), b) mengerjakan soal di depan kelas (8% menjadi 28%), c) 

berdiskusi dengan siswa lain saat mengerjakan soal (16% menjadi 56%), 

dan d) menanyakan materi yang belum jelas (4% menjadi 40%). 

Sedangkan dari pemahaman siswa meningkat dari 20% menjadi 76%. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan, maka dapat diajukan sejumlah saran sebagai berikut: 

a. Kepada guru matematika 

1. Dalam pembelajaran matematika guru diharapkan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang yang ramah, menarik 

dan memancing rasa ingin tahu siswa. 

2. Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran secara 

bertahap melalui metode explicit instruction dengan pendekatan 

teknik mnemonic sebagai inovasi dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Guru hendaknya selalu memberikan motivasi kepada siswa 

untuk tidak takut salah, sehingga mampu mendorong siswa 

untuk mau terlibat aktif dalam pembelajaran, dan 

menghilangkan rasa malu siswa untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan, serta mengemukakan pendapat. 



 
 

4. Guru hendaknya selalu membimbing, memotivasi, dan 

mengingatkan siswa untuk menuangkan kalimat dalam tulisan saat 

mengerjakan soal. 

5. Dalam memancing pemahaman materi siswa, guru hendaknya 

memberikan latihan soal yang beragam, kemudian hasil latihan itu 

dinilai dan dibagikan kembali kepada siswa, hal ini dapat 

memancing siswa untuk mau mengerjakan soal latihan yang 

diberikan. 

6. Guru hendaknya memberi reward and punishment kepada siswa 

agar dapat memacu motivasi siswa dalam pembelajaran 

matematika 

b. Kepada siswa 

1. Siswa hendaknya mau mengulang kembali materi yang telah 

diajarkan di sekolah dan melakukan persiapan sebelum mengikuti 

proses pembelajaran. 

2. Siswa hendaknya lebih memotivasi dirinya untuk berperan aktif 

lagi dalam pembelajaran matematika. 

3. Siswa hendaknya mau peduli dan membantu siswa lain yang 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 

c. Kepada peneliti selanjutnya 

Penelitian ini hanya mengkaji mengenai hasil belajar siswa yang 

dilihat dari keaktifan siswa dan pemahaman materi dalam 

pembelajaran, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut sebagai 

pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan. Kepada peneliti 

selanjutnya hendaknya melaksanakan penelitian pada jenjang 

pendidikan yang lain dengan memperluas indikator-indikator lain 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Peneliti hendaknya lebih memahami tentang materi ajar, 

serta memiliki penguasaan kelas yang baik sehingga dapat tercipta 

kualitas pembelajaran matematika yang lebih baik lagi. 
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