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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan hasil 

belajar matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran giving question 

and getting answer, bagi siswa kelas VII F  SMP N 4 Boyolali. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru 

matematika dan peneliti. Siswa kelas VII F sebagai subyek penerima tindakan 

yang berjumlah 36 siswa, guru sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan 

obyek penelitian adalah kemandirian dan hasil belajar. Teknik  pengumpulan data 

yang digunakan saat penelitian adalah observasi, catatan lapangan, metode 

dokumentasi, dan test. Teknik analisis data yang digunakan penelti adalah proses 

analisis data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil 

penelitian ini adalah adanya peningkatan kemandirian dan hasil belajar 

matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) memiliki tanggung jawab 

dan rasa percaya diri sebelum tindakan 30,56% setelah tindakan 75% (2) mampu 

menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain sebelum 

tindakan 27,78%, setelah tindakan 69,44% (3) berani berpendapat dan menjawab 

pertanyaan sebelum tindakan 11,11%, setelah tindakan 44,22% dan (4) siswa 

yang tuntas KKM sebelum tindakan 50%, setelah tindakan 88,89%. Berdasarkan 

uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran giving question and getting answer dapat meningkatkan 

kemandirian dan hasil belajar matematika. 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting, Cornelius 

(Abdurrahman, 2003: 253) mengemukakan lima alasan perlunya belajar 

matematika, yaitu: 1) sarana berpikir yang jelas dan logis, 2) sarana untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, 3) sarana untuk mengenai pola-

pla hubungan dan generalisasi pengalaman, 4) sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, 5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengembangan 

budaya. Sutarni (2003: 127-135) juga menyatakan matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan penting dalam pendidikan, 

terlebih dalam era ini, dalam pelaksanaannya mata pelajaran matematika 

diberikan disemua jenjang pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk 

itu matematika perlu diajarkan dan perlu diperhatikan, dengan belajar 

matematika, pola pikir siswa dapat terlatih agar memperoleh kemudahan 

ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah kemandirian belajar. 

Dengan demikian harus diadakan pemberdayaan keterampilan untuk 

kemandirian belajar siswa melalui strategi–strategi  pembelajaran di sekolah.  

Kemandirian adalah memerlukan tanggung jawab, mereka yang 

bertanggung jawab, berinisiatif, memiliki keberanian dan sanggup menerima 

resiko serta mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri (Yamin, 2008: 126). 

Pada proses pembelajaran diharapkan siswa itu bertanggung jawab, mandiri, 

dan tidak bergantung pada orang lain termasuk guru, mereka harus berusaha, 

berkarya, berinisiatif dengan kemampuan dirinya sendiri, apabila siswa sudah 

mandiri maka rasa percaya diri, rasa tanggung jawab mereka akan meningkat 

mereka tidak akan takut menerima resiko dengan keputusan yang diambil, 

dengan begitu siswa juga dapat menjadi guru bagi dirinya sendiri karena guru 

yang paling berpengaruh adalah diri sendiri. 

Rendahnya kemandirian siswa menyebabkan bervariasi dan kurang 

optimalnya hasil belajar matematika di SMP Negeri 4 Boyolali. Menurut hasil 

observasi yang dilakukan dikelas VII F pada tanggal 9 Februari 2013 yang 

berjumlah 36 siswa diperoleh data, 1) siswa yang memiliki tanggung jawab 



dan memiliki rasa percaya diri 30,56%. 2) mampu menyelesaikan masalah 

sendiri tanpa bergantung pada orang lain 27,78%. 3) memiliki keberanian 

berpendapat dan menjawab pertanyaan 11,11%.. Hal ini berdampak pada hasil 

belajar siswa, pada kondisi awal siswa yang tuntas KKM 50 %. 

Salah satu faktor yang menyebabakan rendahnya kemandirian dan 

hasil belajar matematika yang kurang optimal adalah pembelajaran yang 

terpusat pada guru. Dalam penyampaian materi guru cenderung monoton, 

siswa hanya menerima materi yang disampaikan guru itupun bagi siswa yang 

mau mencatat dan mendengarakan. Siswa kurang dalam mengerjakan latihan, 

hanya beberapa siswa yang mau mencoba dan mengerjakan sendiri, lainnya 

ada yang menunggu pekerjaan teman, menunggu dicocokkan bahkan ada 

yang sama sekali tidak mau mencoba. Kondisi seperti ini mengakibatkan 

proses pembelajaran kurang optimal dan membosankan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut seharusnya guru mampu memilih 

dan menerapkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran giving question 

and getting answer merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk 

mengulang materi yang dipelajari. Dengan strategi ini siswa secara pribadi 

dan kelompok dapat menanyakan hal-hal yang belum diketahui, dan 

mengemukakkan apa yang sudah dipahami. Dengan adanya permasalahan 

yang dijelaskan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan strategi pembelajaran giving question and getting answer di 

SMP Negeri 4 Boyolali. 

. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah PTK. Menurut Suroso (2009: 30) PTK 

didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tidakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran dikelas secara lebih profesional. 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) melakukan 

observasi untuk mengetahui kondisi awal siswa sebagai tolok ukur dalam 



melakukan penelitian, (2) menentukan permasalahan yang ada pada kelas, (3) 

merencana tindakan yang akan dilakukan untuk penelitian, (4) pelaksanaan 

tindakan dengan mengoptimalkan strategi pembelajaran giving question and 

getting answer, dalam pelaksanaan tindakan ini  dilakukan dengan melakukan 

pengamatan di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran sampai akhirnya 

dapat memperbaiki kondisi kelas sehingga tujuan yang telah ditentukan 

tercapai, (5) refleksi, bertujuan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. 

Dialog awal merupakan pertemuan antara peneliti dan guru 

matematika untuk melakukan perkenalan bersama, untuk menyatukan ide, 

membahas permasalahan dan solusi meningkatkan kemandirian dan hasil 

belajar siswa yang terfokus pada interaksi siswa dan guru. Dialog ini 

membahas mengenai strategi dan cara yang akan dilaksanakan dan 

dikembangkan sehingga diperoleh keputusan bersama untuk memecahkan 

masalah peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika melalui 

strategi pembelajaran giving question and getting answer. 

Perencanaan tindakan ini mengacu pada hasil data observasi awal 

yang telah dirumuskan sebagai permasalahan. Pada tahap perencanaan, 

peneliti melibatkan guru matematika dengan memadukan hasil pengamatan 

serta persepsi guru terhadap siswa selama proses kegiatan. Pelaksanaan 

penelitian ini mulai tanggal 28 Maret 3013 sampai dengan 4 April 2013. 

Subyek penelitian berjumlah 36 siswa, yang terdiri dari 14 siswa laki – laki  

dan 22 siswa perempuan. 

Dalam pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 1) 

observasi, dalam penelitian ini yang akan diobservasi yaitu fenomena yang 

terjadi pada saat pembelajaran matematika berlangsung di kelas VII F SMP N 

4 Boyolali dengan menggunakan strategi  pembelajaran giving question and 

getting answe, 2) catatan lapangan digunakan  untuk mencatat temuan selama 

pembelajaran yang diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam lembar 

observasi, bentuk temuan ini berupa aktivitas guru, siswa dan permasalahan 

yang dihadapi selama pembelajaran dengan menggunakan strategi 



pembelajaran giving question and getiing answer, 3) metode dokumentasi 

dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu 

dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama siswa 

kelas VII F, serta foto rekaman proses tindakan penelitian, 4) test Teknik test 

digunakan untuk memperoleh data nilai prestasi kemampuan dalam 

pembelajaran matematika sebelum dan sesudah penelitian berlangsung. 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan mengetahui peningkatan 

kemandirian dan hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII F SMP N 4 

Boyolali. Soal–soal evaluasi yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan siswa 

secara individu, soal tersebut berupa soal uraian. Pemberian soal evaluasi 

dilakukan sebanyak satu kali selama proses tindakan yaitu setiap akhir 

pertemuan.  

Data penelitian tindakan kelas ini dianalisis mulai dari awal 

melakukan tindakan pembelajaran kemudian dikembangkan selama proses 

refleksi terhadap tindakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa : 

a) proses analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data di tempat 

penelitian melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes, 

kemudian peneliti mereduksi data tersebut, b) penyajian data berupa 

kumpulan informasi mengenai data yang diperoleh dari SMP N 4 Boyolali 

kemudian peneliti menyusun dari data tersebut dengan runtut sehingga mudah 

dipahami, dan c) verifikasi data (penarikan kesimpulan) secara bertahap 

untuk memperoleh derajad kepercayaan. Pada analisis hasil yang ditekankan 

pada siswa berupa: memiliki tanggung jawab dan ras percaya diri, mampu 

menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain, memiliki 

kebaranian berpendapat dan menjawab pertanyaan, serta ketuntasan KKM 

untuk mengukur hasil belajar siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh sebelum 

tindakan sampai pada tindakan siklus I, siklus II dan siklus III melalui strategi 



pembelajaran giving question and getting answer bahwa terjadi peningkatan 

kemandirian dan hasil belajar matematika. Peningkatan yang terjadi sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk indikator 

kemandirian belajar meliputi 1) memiliki tanggung jawab dan rasa percaya 

diri, 2) mampu menyelesaikan.masalah sendiri tanpa bergantung pada orang 

lain, 3) berani berpendapat dan menjawab pertanyaan.. Hasil belajar diukur 

dari pencapaian kriteria ketuntasan minimal  (KKM ≥75). 

Data yang diperoleh peneliti tentang kemandirian dan pada kelas VII F 

SMP N 4 boyolali mulai dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan siklus 

III disajikan dalam tabel 1. 

 

Tabel 1  

Data Peningkatan Kemandirian Belajar Matematika 

 

Indikator Kemandirian 

Belajar 

Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II Siklus 

III 

Memiliki tanggung jawab dan 

rasa percaya diri 

11 siswa 

(30,56%) 

15 siswa 

(41,67%) 

20 siswa 

(55,56%) 

27 siswa 

(75%) 

Mampu menyelesaikan 

masalah sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain 

10 siswa 

(27,78%) 

14 siswa 

(38,90%) 

19 siswa 

(52,78%) 

25 siswa 

(69,44%) 

Berani berpendapat dan 

menjawab pertanyaan 

4 siswa 

(11,11%) 

7 siswa 

(19,44) 

11 siswa 

(30,56%) 

17 siswa 

(44,22%) 

 

Data yang diperoleh peneliti tentang hasil belajar dan pada kelas VII F 

SMP N 4 boyolali mulai dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan siklus 

III disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 2 

Data Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

 

Indikator Hasil Belajar Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II Siklus 

III 

Mencapai kriteria ketuntasan 

minimal KKM (≥75) 

18 siswa 

(50%) 

21 siswa 

(58,33%) 

26 siswa 

(72,22%) 

32 siswa 

(88,89%) 

 



 

Kemandirian dan hasil belajar matematika terus mengalami peningkatan 

dari sebelum tindakan sampai siklus III. Adapun peningkatannya dapat 

digambarkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 1 
Grafik Peningkatan Kemandirian dan Hasil Belajar Matematika 

 

Grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan mulai dari sebelum 

tindakan sampai dengan tindakan siklus III dengan menerapkan strategi 

pembelajaran giving question and getting answer. Kemandirian dan hasil 

belajar dari siklus I sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. 

Indikator kemandirian  siswa yang memiliki tanggung jawab dan rasa percaya 

diri sebanyak 27 siswa (75%), mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain sebanyak 25 siswa (69,44%), berani berpendapat 

dan menjawab pertanyaan 17 sebanyak siswa (44,22%), Sedangkan indikator 



hasil belajar yaitu, siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM ≥75) 

sebanyak 32 siswa (88,89%). 

Secara keseluruhan setelah diterapkannya pembelajaran matematika 

dengan menerapkan strategi pembelajaran giving question and getting answer 

dapan meningkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika dari siklus I 

sampai dengna siklus III. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan 

indikator kemandirian belajar yaitu a) memiliki tanggung jawab dan rasa 

percaya diri, b) mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung 

pada orang lain, c) berani berpendapat dan menjawab pertanyaan, untuk hasil 

belajar dilihat dari tercapainya KKM (≥75). Pada penelitian ini terbukti 

kemandirian dan hasil belajar matematika mengalami peningkatan setelah 

diterapkan strategi pembelajaran giving question and getting answer. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliana Siti Aminah (2012). Penelitian tersebut digunakan untuk 

meningkatkan kemandirian, akan tetapi metode dan indikator yang digunakan 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Siti Aminah (2012), 

menyimpulkan penerapan metode Advance Organizer dengan peta konsep 

telah meningkatkan kemandirian siswa kelas VII H SMP NEGERI 5 

Sukoharjo,  dari putaran I sampai putaran III terus meningkat, peningkatan 

tersebut dapat dilihat dengan peta konsep: 1) kemampuan mendiskusikan soal 

latihan terkontrol, 2) kemandirian siswa menjawab pertanyaan, 3) kemampuan 

siswa mengerjakan soal  tanpa bantuan orang lain. 

Penelitian yang sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian 

yang telah dilakukan oleh Siti Hidayanti (2012) dalam penelitiannya tentang 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar, menyimpulkan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan kolaborasi dengan peneliti guru matematika dan 

kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui 

strategi giving question and getting answer dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Keaktifan dilihat dari 1) 

siswa mengajukan pertanyaan, 2) siswa mengerjakan soal didepan kelas, 3) 



siswa mengemukakan ide, 4) siswa menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk 

peningkatan hasil belajar dlihat dari kemampuan siswa menyelesaikan soal 

pada akhir tindakan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu 

Veranita (2010) dalam PTK tentang peningkatan aktivitas,  menyimpulkan 

bahwa ada peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi pembelajaran giving question and getting answer dilihat dari 

beberapa indikator yaitu 1) aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan, 2) 

aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan, 3) aktivitas siswa dalam 

mengemukakan pendapat, 4) aktivitas siswa dalam diskusi, 5) aktivitas siswa 

dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, dan 

peningkatan aktivitas siswa ini berdampak pada prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang telah dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti. 

 

KESIMPULAN 

Penerapan strategi pembelajaran giving question and getting answer 

dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika 

kelas VII F SMP N 4 Boyolali dengan peneliti, peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut kemandirian belajar: (1) memili 

tanggunga jawab dan rasa percaya diri sebelum dilakukan tindakan siswa 

yang memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam mengerjakan soal 

hanya ada 11 siswa 30,56%. Setelah dilakukan tindakan dengan strategi 

pembelajaran giving question and getting answer dapat meningkat sebanyak 

27 siswa (75%), (2) mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa berganung 

pada orang lain sebelum dilakukan tindakan siswa memiliki mampu 

menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain hanya ada 

10 siswa 27,78%. Setelah dilakukan tindakan dengan strategi pembelajaran 

giving question and getting answer dapat meningkat sebanyak 25 siswa 



(69,44%), (3) berani berpendapat dan menjawab pertanyaan sebelum 

dilakukan tindakan siswa yang memiliki keberanian berpendapat hanya ada 4 

siswa 11,11%. Setelah dilakukan tindakan dengan strategi pembelajaran 

giving question and getting answer dapat meningkat sebanyak 17 siswa 

(44,22%).  Hasil belajar dilihat dari tercapainya KKM (≥75), sebelum 

dilakukan tindakan siswa yang mencapai KKM ada 18 siswa 50%. Setelah 

dilakukan tindakan dengan strategi pembelajaran giving question and getting 

answer dapat meningkat sebanyak 32 siswa (88,89%). 
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