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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN 

LIGHTENING THE LEARNING CLIMATE 

(PTK Pembelajaran Matematika Kelas XI semester genap MAN Purwodadi) 

  

 

Luluk Nur Khoiriyah, A 410 090 041, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, 67 Halaman 
 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) meningkatkan kemandirian belajar 

siswa dan 2) meningkatkan hasil belajar  siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPA 6 MAN Purwodadi yang berjumlah 38 siswa, sedangkan obyek 

penelitian ini adalah kemandirian dan hasil belajar siswa. Data dikumpulkan melalui 

metode observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Data dianalisis secara 

deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi penyidik. Hasil penelitian: 1) adanya peningkatan kemandirian 

belajar siswa yang dapat dilihat dari indicator kemandirian belajar siswa yaitu siswa 

mampu: (a) bekerja sendiri sebelum tindakan 31,57%, putaran I 39,47%, putaran II 

47,36%, dan putaran III 76,31%, (b) bertanggung jawab sebelum tindakan 28,94%, 

putaran I 34,21%, putaran II 50%, dan putaran III 73,68%, (c) percaya diri sebelum 

tindakan 26,31%, putaran I 31,57%, putaran II 42,1%, dan putaran III 76,31%, (2) 

siswa mendapat nilai lebih dari sama dengan 74 sebelum tindakan 44,73%, putaran I 

50%, putaran II 65,78%, dan putaran III 81,57%. Kesimpulan penelitian ini adalah 

melalui strategi pembelajaran lightening the learning climate dapat meningkatkan 

kemandirian dan hasil belajar siswa.  
 

Kata kunci: Lightening The Learning Climate, kemandirian, hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Pada umumnya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah terdapat 

kondisi pembelajaran yang kurang optimal. Siswa diposisikan hanya menjadi 

pendengar ceramah guru dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

menjadi membosankan dan membuat siswa malas belajar. Kita mengetahui 

bahwa tingkat belajar siswa berbeda-beda, karena siswa harus diberi waktu 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini kemandirian belajar 

siswa akan terlihat. Siswa yang lebih sering membaca, menulis, dan mengerjakan 

soal pasti akan lebih pandai daripada siswa yang tidak belajar. 

Berdasarkan observasi diperoleh data siswa mampu bekerja sendiri 

sebanyak 12 siswa (31,57%), bertanggung jawab  sebanyak 11 siswa (28,94%),  

percaya pada kemampuan sendiri  sebanyak 10 siswa (26,31%). Permasalahan  

tersebut berdampak pada minimnya siswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika  yang memenuhi KKM ( ≥74 ) yaitu sebanyak 17 siswa  (44,73%) . 

Rendahnya kemandirian  siswa dapat dilihat di saat mereka mengerjakan tugas 

seringkali mereka tidak percaya diri pada jawabannya sendiri. Di saat ada 

permasalahan, guru memilih dan menerapkan strategi aktif yang mampu 

meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa. Salah satu strategi aktif yang 

dapat meningkatkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan adalah 

strategi pembelajaran Lightening the learning climate. 

Langkah- langakah strategi pembelajaran Lightening the learning 

climate: 

1. Menjelaskan kepada siswa bahwa guru memulai pelajaran dengan aktifitas 

pembuka yang menyenagkan sebelum masuk pada materi yang lebih serius 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi tugas 

membuat konsep atau isu dari materi yang sudah diajarkan oleh guru. 

3. Guru memberikan waktu kepada setiap siswa untuk mempersentasikan hasil 

kreasi mereka. Setiap siswa harus menghargai kelompok yang maju ke depan. 



 
 

4. Guru memberikan pertanyaaan kepada siswa tentang apa yang dipresentasikan 

oleh kelompok. 

5. Guru memberi penjelasan kepada siswa tentang materi yang sudah 

dipresentasikan kelompok. 

Desi Susilawati ( 2009 ), menyatakan bahwa dengan  pemanfaatan LKS 

dapat meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan matematika siswa 

kelas XA SMA N 1 Gamping. Peningkatan kemandirian belajar siswa ditandai 

dengan peningkatan persentase jumlah siswa yang tergolong dalam kategori 

minimal baik yaitu 40,91 % pada siklus I dan 72,73 % pada siklus II. Penelitian 

yang dilakukan oleh Widya ( 2011 ) dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan 

bahwa dengan menerapkan pendekatan RME dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas X.4 MAN 

Purwodadi. 

Berdasarkan penelitian di atas dirumuskan penelitian yaitu: Adakah 

peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan strategi Lightening the learning climate. Tujuan yang 

ditujukan pada penilitian ini untuk mendiskripsikan peningkatan kemandirian 

dan hasil belajar siswa di MAN Purwodadi Semester Genap Tahun Ajaran 

2012/2013, setelah melalui pembelajaran Lightening the learning climate dilihat 

pada indikator kemandirian yaitu: a) siswa mampu bekerja sendiri, b) 

bertanggung jawab, c) percaya pada kemampuan sendiri. Secara umum, hasil 

penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika  utamanya pada peningkatan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi  Lightening the learning climate. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

pembelajaran matematika yang serumpun di sekolah, serta mampu 

mengoptimalkan kemandirian belajar siswa agar dapat memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik dalam pembelajaran matematika.  



 
 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu 

strategi pendekatan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan dengan 

melakukan tahap-tahap perencanaan, observasi dan refleksi tindakan menuju 

perbaikan proses belajar mengajar di dalam kelas. Jenis penelitian ini penelitikai 

berkolaborasi dengan guru matematika setempat.  Guru matematika dan peneliti 

didalam penelitian ini dilibatkan sejak: 1) dialog awal, 2) perencanaan tindakan, 

3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, dan 7) 

penyimpulan. 

Dialog awal dilakukan oleh peneliti, guru matematika dan kepala sekolah  

pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012. Peneliti berdiskusi dengan guru 

matematika kelas XI IPA 6 untuk mengidentifikasi masalah terutama yang 

berkaitan dengan kemandirian dan hasil belajar siswa. Dialog membicarakan 

strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran matematika agar kemandirian 

dan hasil belajar siswa meningkat. Pembelajaran aktif  yang dipilih adalah 

dengan stategi pembelajaran Lightening The Learning The Climate. Dialog ini 

menghasilkan kesepakatan bahwa: 1) usaha untuk meningkatkan kemandirian 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 2) mengidentifikasi 

masalah-masalah yang menjadi penghambat kemandirian dan hasil belajar 

matematika. 

Subjek penelitian ini adalah. Siswa kelas XI IPA 6 di MAN Purwodadi 

semester genap tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah berjumlah 38 siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat  sekaligus subyek pemberi 

tindakan  yang bekerja sama  dengan guru selama kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

Data merupakan bentuk dari informasi yang dikumpulkan guna 

mendeskripsikan suatu peristiwa/kegiatan lainnya. Pengambilan data dapat 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain: a) Observasi yaitu untuk mengetahui 

tingkatan perubahan belajar siswa yaitu kemandirian dan hasil belajar 



 
 

matematika melalui strategi pembelajaran Lightening the learning climate. b) 

Metode tes dengan cara memberikan soal – soal evaluasi untuk mengukur tingkat 

hasil belajar siswa dengan KKM (≥74). c) Catatan lapangan adalah hasil dari 

catatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan guru matematika. d) 

Dokumentasi digunakan untuk menghasilkan data sekolah, nama siswa, dan foto 

proses tindakan penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data komparatif dan 

kritis. Analisis komparatif yaitu dengan membandingkan hasil antar siklus dan 

analisis kritis mencakup kegiatan untuk mengungkapkan kelemahan dan 

kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan 

kriteria normatif yang diturunkan dari kajian teoritis ( Sutama, 2011 : 166 -167 ). 

Pada analisis komparatif yang ditujukan kepada siswa diadakan penilaian dari 

segi kemandirian belajar, dengan indicator : a) siswa mampu bekerja sendiri, b) 

bertanggung jawab c) percaya pada kemampuan sendiri. Kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian tes tertulis untuk mengukur hasil belajar siswa. 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Penerapan strategi Lightening the learning climate Langkah-langkahnya 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa pelajaran akan dimulai dengan 

aktivitas pembuka yang menyenangkan sebelum masuk materi pelajaran Suku 

Banyak. 

b. Siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil sebanyak 4-5 orang, yang 

masing-masing kelompok diberi tugas tentang materi Suku Banyak. Pada saat 

siswa sedang berdiskusi, guru hanya sebagai fasilitator.  

c. Kemudian kelompok-kelompok kecil tersebut mempresentasikan hasil 

pekerjaan mereka tentang Suku Banyak dengan menggunakan bahasanya 

sendiri berdasarkan pembahasan yang sudah didiskusikan dalam kelompoknya 

masing – masing. 



 
 

d. Guru memberikan pertanyaaan kepada siswa tentang apa yang dipresentasikan 

oleh kelompok pada materi Suku Banyak. 

e. Guru memberi penjelasan kepada siswa tentang materi  Suku Banyak yang 

sudah dipresentasikan kelompok. 

Berdasarkan observasi sebelum  penerapan strategi pembelajaran  

Lightening the learning climate adalah sejumlah 38 siswa. Siswa mampu bekerja 

sendiri sebanyak 12 siswa (31,57%), bertanggung jawab  sebanyak 11 siswa 

(28,94%), percaya pada kemampuan sendiri  sebanyak 10 siswa (26,31%). 

Permasalahan  tersebut berdampak pada minimnya siswa yang memperoleh hasil 

belajar matematika  yang memenuhi KKM ( ≥74 ) yaitu sebanyak 17 siswa  

(44,73%) . 

 Pada putaran  I terdapat peningkatan kemandirian walaupun hanya 

sedikit , berbagai kemandirian siswa yaitu siswa yang bekerja sendiri sebanyak 

15 siswa (39,47%), siswa yang bertanggung jawab 13 siswa (34,21%), siswa 

percaya pada kemampuan sendiri sebanyak 12 siswa (31,61%). Sedangkan hasil 

belajar siswa yang tuntas memenuhi nilai lebih dari sama dengan 74 sebanyak  

19 siswa (50%). Tindakan putaran II dapat berjalan dengan lancar sehingga 

terdapat peningkatan kemandirian. Dalam proses pembelajaran ini siswa sudah 

mulai antusias, terlihat pada kondisi kelas yang kondusif dan aktif. Siswa yang 

berminat dalam presentasi di depan kelas yang diberikan oleh guru mulai 

bertambah. Pada putaran II ini siswa yang antusias: mampu bekerja sendiri 

sebanyak 18 siswa (47,36%), bertanggung jawab sebanyak 19 siswa (50%), 

percaya pada kemmpuan sendiri sebanyak 16 siswa (42,1%). Sedangakan hasil 

belajar siswa yang tuntas memenuhi nilai lebih dari sama dengan 74 sebanyak  

25 siswa (65,78 %). Pada putaran III, pembelajaran berjalan dengan lancar siswa 

berperan aktif dalam diskusi kelompok maupun dalam pembelajaran. Data 

mengenai berbagai kemandirian siswa yaitu siswa yang bekerja sendiri sebanyak 

29 siswa (76,31%), siswa yang bertanggung jawab 28 siswa (73,68%), siswa 



 
 

percaya pada kemampuan sendiri sebanyak 29 siswa (76,31%). Sedangkan hasil 

belajar siswa yang tuntas memenuhi nilai lebih dari sama dengan 74 sebanyak  

31 siswa (81,57%). 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa 

No 

Indikator 

Kemandirian 

Belajar Siswa 

(Siswa antusias: ) 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II Putaran III 

1 
Mampu bekerja 

sendiri 

12 siswa 

(31,57%) 

15 siswa 

(39,47%) 

18 siswa 

(47,36%) 

29 siswa 

(76,31%) 

2 
Bertanggung 

jawab 

11 siswa 

(28,94%) 

13 siswa 

(34,21%) 

19 siswa 

(50%) 

28 siswa 

(73,68%) 

3 Percaya diri 
10 siswa 

(26,31%) 

12 siswa 

(31,57%) 

16 siswa 

(42,1%) 

29 siswa 

(76,31%) 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Peningkatan Kemandirian Belajar Matematika kelas 

XI IPA dengan strategi pembelajaran Lightening 

The Learning Climate 
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Tabel 4.2 

Data peningkatan hasil belajar matematika 

Indikator Hasil 

Belajar 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II Putaran III 

Nilai siswa diatas 

KKm( ≥ 74) 

17 siswa 

(44,73%) 

19 siswa 

(50%) 

25 siswa 

(65,78%) 

31 siswa 

(81,57%) 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Hasil belajar dengan strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate 
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indikator – indicator seperti , 1) mampu bekerja sendiri, 2) bertanggung jawab, 3) 

percaya diri. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan di setiap tindakan, dimulai 

dari tindakan putaran I sampai dengan putaran III. Maka penerapan strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate dapat meningkatkan  

kemandirian belajar matematika siswa. Adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate, 

dengan batas tuntas nilai ≤ 74. Dalam tindakan I samapi tindakan III terus 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran 

Lightening The Learning Climate dapat meningkatkan  hasil  belajar matematika 

siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 

dalam usaha peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika siswa kelas 

XI IPA 6 di MAN Purwodadi melalui strategi pembelajaran Lightening The 

Learning, diajukan sejumlah saran. Terhadap guru matematika dapat 

memaksimalkan menggunakan strategi pembelajaran Lightening The Learning  

dalam proses pembelajaran. Dengan guru menerapkan strategi pembelajaran ini 

diharapkan dalam proses pemebelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan 

sehingga siswa lebih antusias belajar matematika. Guru matematika perlu 

meningkatkan kemandirian siswa pada proses pembelajaran yang akan 

menghasilkan hasil belajar siswa.  Dengan cara menciptakan suasana 

pembelajaran yang komunikatif dan menyenangkan dengan cara menjalin 

komunikasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Terhadap Penelitian 

selanjutnya  hendaknya dapat melakukan penelitian yang serupa tetapi dengan 

meneliti faktor-faktor lainnya yang berdampak pada hasil belajar, sehingga hasil 

pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. 
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