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ABSTRAK 

Tujuan peneletian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa kelas VII D SMP N 2 Ngemplak dalam pembelajaran 

matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran ACCELERATED 

LEARNING BERBASIS POWER POINT. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

tindakan kelas. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII D SMP N 2 Ngemplak berjumlah 36 siswa. Pelaksanaan tindakan kelas 

dilaksanakan selama dua kali putaran. Metode pengumpulan data yang 

digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Accelerated Learning berbasis Power Point 

dapat meningkatkan kemampuan aktivitas belajar matematika siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator aktivitas siswa meliputi 1)Kemampuan siswa bertanya 

dan menanggapi pertanyaan dari siswa lain ada 13 siswa (36,11%) setelah 

tindakan putaran II ada 24 menjadi (66,67%). 2) Antusiasme siswa dalam proses 

pembelajaran matematika ada 8 siswa (22,22%) setelah tindakan putaran II ada 

19 menjadi (52,78%). 3) Dalam kegiatan berkelompok, siswa yang mampu 

terlibat secara aktif dan menanggapi ada 15 siswa (41,67%) setelah tindakan 

putaran II ada 29 menjadi (80,56%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Accelerated Learning berbasis Power Point 

dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa. 

 

Kata Kunci: accelerated learning; aktivitas belajar; power point 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this is to improve intensive search activities of learning 

mathematics class VII D SMP N 2 Ngemplak in the learning of mathematics by 

applying learning strategies ACCELERATED LEARNING-BASED POWER 

POINT. This study included classroom action research. Research subjects in this 
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study were all students of class VII D SMP N 2 Ngemplak totaled 36 students. 

Implementation of class actions implemented over the two rounds. Data collection 

methods used include observation, field notes, tests, and documentation. The data 

analysis technique used is the flow method comprising data reduction, data 

presentation, and data verification. The results showed that the application of 

learning strategies based Accelerated Learning Power Point can improve 

students' mathematics learning activities. It can be seen from the student activity 

indicators include 1) The ability of students to ask and respond to questions from 

other students there were 13 students (36.11%) after the second round of action 

there are 24 to (66.67%). 2) The enthusiasm of students in the learning process of 

mathematics there are 8 students (22.22%) after the second round of action there 

are 19 to (52.78%). 3) In the group activities, the students are actively involved 

maapu and respond there are 15 students (41.67%) after the second round of 

action, there are 29 becomes (80.56%). The conclusion of this study is that the 

application of learning strategies based Accelerated Learning Power Point in 

mathematics learning can improve students' mathematics learning activities. 

 

Keywords: accelerated learning; learning activities; power point 

 

PENDAHULUAN 

Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, baik itu 

antar siswa, guru maupun kelompok. Kurangnya partisipasi siswa dalam 

menjawab pertanyaan, mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide serta gagasan 

menjadi salah satu permasalahan yang sangat umum terjadi dalam proses 

pembelajaran. Dan peran guru sebagai pendidik yang pada umumnya cenderung 

mendominasi serta mendekte proses pembelajaran menjadikan siswa pasif, tidak 

berani mengemukakan pendapatnya.  

Selain proses pembelajaran, aktivitas diperlukan dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran matematika. Oleh karena itu 

kurangnya aktivitas siswa menjadikan suatu masalah  yang berdampak pada siswa 

yang pasif dalam mengikuti pembelajaran matematika sehingga prestasi belajar 

siswa relatif rendah. Masalah yang sama juga ditemukan di salah satu sekolah 

menengah pertama yaitu di SMP Negeri 2 Ngemplak. 

Pada kondisi awal pembelajaran di kelas VII D SMP Negeri 2 Ngemplak 

Boyolali dapat dikatakan masih cenderung kurang aktif. Hal ini dapat terlihat dari 

proses pembelajaran yang terjadi bahwa guru yang aktiv dan siswa yang 

cenderung pasif. Observasi awal menunjukan bahwa kondisi awal siswa kelas VII 
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D SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali yang 36 siswa sebelum tindakan, aktivitas 

siswa dalam bertanya dan menanggapi jawaban dari siswa rata-rata hanya 13 

siswa (36,11%), antusiasme siswa dalam menanggapi guru hanya 8 siswa 

(22,22%), aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran berkelompok sebanyak 15 

siswa (41,67%) siswa yang terlibat dalam penyelesaian tugas, dan hanya siswa 

tertentu saja yang aktif dalam kerja sama kelompok.  

Rendahnya aktivitas siswa disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

berfariasinya tingkat kecerdasan siswa, strategi pembelajaran yang konvensional, 

Akar penyebab aktivitas belajar matematika siswa bervariasi diantaranya berasal 

dari  lingkungan keluarga, siswa dan guru. Berdasarkan ketiga akar penyebab 

tersebut dapat diketahui bahwa guru yang menjadi akar penyebab rendahnya 

aktivitas belajar matematika sisiwa paling dominan, dikarenakan salah satunya 

penggunaan strategi pembelajaran yang kurang tepat, dapat membuat siswa 

kurang tertarik dan mudah bosan, sehingga siswa bertindak semaunya sendiri 

pada waktu pembelajaran.  

Cara mengatasi akar penyebab dari pendidik. Peneliti memberikan 

alternatif strategi pembelajaran accelerated learning. Strategi accelerated 

learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang tidak membosankan 

sehingga siswa akan lebih tertarik dan tidak malu/ takut untuk berpartisiapasi 

dalam proses pembelajaran. Accelerated learning berusaha menempatkan pelajar 

dalam lingkungan yang positif secara fisik, emosional, dan sosial, serta memberi 

mereka pengalaman belajar dengan jalan menerjunkan diri secara langsung dan 

sedekat mungkin dengan dunia nyata (Dave Meier, 2000:40). Penggunaan media 

Microsoft Power Point dalam pembelajaran matematika karenakan media Power 

Point yang dapat menampilkan informasi berupa tulisan, gambar, animasi, serta 

suara. 

Berdasarkan keunggulan strategi pembelajaran accelerated learning 

berbasis power point diduga dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa. Penerapan pembelajaran accelerated learning berbasis power point dalam 

pembelajaran matematika melibatkan siswa untuk dapat menarik perhatian siswa, 

agar aktivitas siswa menjadi lebih meningkatan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian tindakan kelas merupakan upaya untuk 

meningkatkan kinerja sistem pendidikan, dan mengembangkan manajemen 

sekolah agar menjadi lebih produktif, efektif dan efisien. Penelitian  dilakukan 

melalui kolaborasi melalui proses kerja antar guru matematika, kepala sekolah 

dan peneliti di lingkungan sekolah. Adapun langkah – langkah PTK modifikasi 

Kemmis dan Mc Taggart  dalam Tjipto Subadi (2010: 85) sebagai berikut: 1) 

dialog awal; 2) perencanaan tindakan; 3) pelaksanaan tindakan, observasi dan 

monitoring; serta 4) refleksi dan evaluasi. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu Maret 2014 – Juli 2014 

di SMP N 2 Ngemplak. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru SMP N 2 

Ngemplak. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII D yang berjumlah 

36 orang, terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Sementara 

subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VII D yaitu bapak Jati 

Purnama, S.Pd. 

Teknik pengumpulan data berupa observasi, catatan lapangan, wawancara, 

tes dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara 

langsung dengan teliti, cermat dan hati-hati terhadap fenomena yang terjadi pada 

saat pembelajaran matematika; tes diperlukan untuk memperoleh data tingkat 

pemahaman konsep; catatan lapangan yang dipakai oleh peneliti adalah 

pengamatan yang berupa pertanyaan tentang semua peristiwa yang dialami, 

dilihat, dan didengar; wawancara digunakan untuk mengetahui pengajar 

melakukan proses pembelajaran selama ini, serta sejauh mana siswa memahami 

konsep dan keaktifannya; dokumentasi yang digunakan adalah berupa data 

sekolah, data nama-nama siswa dan daftar nilai siswa, foto guru dan siswa saat 

proses pembelajaran matematika berlangsung. Teknik Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan terdiri atas:1)analisis data, 2) penyajian data, 3) verifikasi 

data (penarikan kesimpulan). Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 

penyedik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran yang dilaksanakan dari siklus I sampai 

berakhirnya siklus II, telah diambil kesepakatan bersama antara peneliti dan guru 

matematika kelas VII D SMP N 2 Ngemplak bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Accelerated Learning berbasis Power Point. Indikator-

indikator yang tampak untuk kemampuan aktifitas belajar matematika, aktivitas 

siswa dalam bertanya dan menanggapi jawaban dari siswa rata-rata, antusiasme 

siswa dalam menanggapi guru, aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

berkelompok serta siswa yang terlibat dalam penyelesaian tugas. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan aktivitas 

belajar matematika siswa pada materi bangun datar. Data hasil tindakan mengenai 

peningkatan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas VII D SMP Negeri 2 

Ngemplak dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1Data Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Indikator Aktivitas Belajar  

Matematika 

Sebelum 

Tindakan  

Setelah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

a. Kemampuan siswa bertanya 

dan menanggapi pertanyaan.  

13 siswa 

(36,11%) 

18 siswa 

(50%) 

24 siswa 

(66,67%) 

b. Antusiasme siswa dalam 

proses pembelajaran. 

8 siswa 

(22,22%) 

12 siswa 

(33,33%) 

19 siswa 

(52,78%) 

c. Dalam berkelompok, siswa 

yang terlibat aktif. 

15 siswa 

(41,67%) 

17 siswa 

(47,22%) 

29 siswa 

(80,56%) 

Adapun grafik yang menggambarkan peningkatan aktivitas belajar 

matematika siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Ngemplak dari awal sebelum 

tindakan kelas sampai dengan akhir tindakan kelas putaran II dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 1. Grafik Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Berdasarkan grafik diatas peningkatan aktivitas matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat dilihat dari sebelum dilakukan adanya tindakan 

hingga akhir pada putaran II. Adapaun indikator yang digunakan sebagai untuk 

bahan penilaian apakah ada peningkatan aktivitas belajar matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu sebagai berikut: 

                             

Gambar 1.1  

Hasil presentasi aktifitas siswa (yang mampu bertanya dan menanggapi 

pertanyaan). 

1. Kemampuan siswa menyatakan bertanya dan menanggapi pertanyaan. 

Indikator ini diamati dari banyaknya siswa yang berani menyampaikan 

gagasan, menjawab pertanyaan, mengajikan pertanyaan dari materi yang belum 

dipahami. Dari kegiatan tersebut dapat terjalin komunikasi yang baik antara 
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siswa dan siswa lain. Dari hasil penelitian dari sebelum diberikan tindakan 

sampai akhir pada putaran II kemampuan siswa bertanya dan menganggapi 

pertanyaan mengalami peningkatan yaitu sebelum diberikan tindakan terdapat 

36,11 % siswa, di putaran I meningkat menjadi 50% siswa dan di putaran ke II 

meningkat menjadi 66,67%.   

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfaidah, dkk 

(2011) bahwa indikator aktivitas siswa secara individu seperti kemampuan 

siswa menanggapi dan menjawab pertanyaan maupun aktivitas secara 

berkelompok seperti terlibat aktif dalam diskusi kelas sudah sesuai rencana dan 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

2. Antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Indikator ini diamati dari 

banyaknya interaksi siswa dengan guru selama proses belajar matematika 

berlangsung. Kemampuan siswa bertanya kepada guru terhadap materi yang 

belum dimengerti dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dari 

hasil penelitian dari sebelum dilakukan tindakan sampai akhir pada putaran II 

antusiasme siswa dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan yaitu 

sebelum diberikan tindakan terdapat 22,22% siswa, di putaran I meningkat 

menjadi 33,33% siswa dan putararan II meningkat menjadi 52,78% siswa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Erma Wulandari (2012) peningkatan 

aktivitas belajar juga terjadi, hal ini ditunjukkan pada indikator khususnya 

siswa yang memperhatikan apa yang disampaikan guru mencapai 51,7%, siswa 

yang bekerja sama dengan teman satu tim mencapai 77,8%, siswa yang 

memiliki kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota tim mencapai 68,5%, 

serta siswa yang bertukar pendapat dengan teman satu tim  mencapai 80%. 
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Gambar 1.1 

 Hasil presentasi aktifitas siswa (yang mampu terlibat aktif dalam berkelompok). 

3. Dalam berkelompok, siswa yang terlibat secara aktif. Indikator ini diamati dari 

banyaknya siswa yang terlibat secara aktif mampu mengekspresikan 

gagasannya di depan anggota yang lain dalam berkelompok. Kemampuan 

siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas dan menanggapi 

pertanyaan maupun hasil diskusi dari kelompok lain. Dari hasil penelitian dari 

sebelum dilakukan tindakan sampai akhir pada putaran II kemampuan siswa 

dalam berkelompok yang terlibat secara aktif selalu mengalami peningkatan 

yaitu sebelum diberikan tindakan terdapat 41,67% siswa, di putaran I 

meningkat menjadi 47,22% siswa dan putararan II meningkat menjadi 80,56% 

siswa.  

Peningkatan aktivitas belajar siswa pada penelitian Erma Wulandari (2012) 

yang  meliputi  kemampuan siswa bekerja sama dengan teman satu tim juga 

meningkat mencapai 77,8%. 

Upaya yang dilakukan guru matematika adalah meningkatkan aktivitas 

belajar matematika siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran Accelerated 

Learning berbasis Power Point. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan interaksi 

antara peserta didik dengan guru maupun dengan peserta didik yang lain, sehingga 

siswa berani menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dengan demikian siswa mempunyai banyak pengetahuan yang dimiliki 

dan pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Pada kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Accelerated Learning berbasis Power Point ini adalah kegiatan yang dilakukan 
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siswa setelah guru menyampaikan materi pembelajaran secara menarik dibantu 

dengan media power point, yaitu dengan menggunakan gambar yang bergerak dan 

warna sehingga materi yang disampaikan akan mudah dipahami oleh siswa. 

Kemudian guru memberikan contoh soal secara sederhana dan membahas 

bersama. Setelah siswa mulai memahami materi yang disampaikan, guru 

memberikan beberapa permasalahan untuk dikerjakan secara berkelompok. 

Kemudian siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas untuk 

menjelaskan penyelesaian masalah secara bersama dengan kelompoknya. Siswa 

lain diminta untuk memberikan tanggapan, sanggahan maupun pertanyaan kepada 

kelaompok yang mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian guru dan siswa 

menarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Guru memberikan soal-

soal untuk dikerjakan sebagai bahan penilaian. 

Dengan diterapkannya strategi pembelajaran Accelerated Learning 

berbasis Power Point dapat mendorong siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran matematika. Penerapan strategi pembelajaran Accelerated Learning 

berbasis Power Point lebih memudahkan siswa dalam mengingat materi yang 

telah diberikan. Karena siswa diberikan penjelasan materi secara menarik dengan 

variasi-variasi yang berbeda dan dengan warna-warna yang menarik sehingga 

dapat memperkuat daya ingat siswa dalam mengingat materi yang berkaitan 

dengan segitiga dan segi empat. 

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran Accelerated Learning 

berbasis Power Point menunjukan adanya peningkatan aktivitas belajar 

matematika siswa pada materi segitiga dan segi empat. Hal tersebut selaras 

dengan pendapat Aditya Fadly (2012) terjadi peningkatan aktivitas tekah 

menggunakan strategi problem posing, Esther Mayliana dan Herminarto Sofyan 

(2013) dengan strategi accelerated learning dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mendukung hipotesis tindakan 

bahwa melalui strategi pembelajaran Accelerated Learning berbasis Power Point 

dapat meningkatkan : 
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Aktivitas belajar matematika bagi Siswa Kelas VI D Semester Genap SMP Negeri 

2 Ngemplak Tahun 2014/2015. Hal ini ditandai dengan tercapainya indikator yang 

digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam meningkatkan aktivitas belajar 

matematika. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara 

peneliti, guru matematika kelas VII D SMP Negeri 2 Ngemplak dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Accelerated Learning berbasis Power Point  

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya perbaikan pada tindak mengajar yang dilakukan oleh guru matematika 

setelah adanya tindakan yaitu, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan 

tidak mendominasi kegiatan pembelajaran, guru hanya memberikan dorongan 

siswa untuk menjadi lebih kritis dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran Accelerated Learning 

berbasis Power Point menambah variasi strategi pembelajaran sehingga dapat 

menarik perhatian siswa. Dan materi yang diberikan lebih mudah diingat oleh 

siswa. 

3. Adanya peningkatan aktivitas belajar matematika siswa pada materi segitiga 

dan segi empat setelah dikenakan tindakan. Hal ini dapat diperoleh dari 

masing-masing indikator yang diamati dalam penelitian ini. Adapun indikator 

yang diamati meliputi: 1) kemampuan siswa dalam bertanya dan menanggapi 

pertanyaan siswa lain, 2) antusiasme siswa dalam proses pembelajaran, 3) 

dalam pembelajaran berkelompok, kemampuan siswa berpartisipasi secara 

aktif. 
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