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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab dan
kemandirian dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan
pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem solving bagi
siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, catatan
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh
peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data
(penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini berupa adanya peningkatan
tanggungjawab belajar yang dapat dilihat dari: 1) melaksanakan dan
menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sebelum tindakan 30,43%,
setelah tindakan siklus II 86,95%, 2) siswa dapat menepati janjinya sebelum
tindakan 43,47%, setelah tindakan siklus II 91,30%, 3) Siswa dapat
menerima resiko atas perbuatannya sebelum tindakan 34,78%, setelah
tindakan siklus II 73,91%. Peningkatan kemandirian dalam belajar : 1)
siswa mampu menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum tindakan 39,13%,
setelah tindakan siklus II 82,60%, 2) siswa dapat percaya pada diri sendiri
sebelum tindakan 34,43%, setelah tindakan siklus II 73,91%, 3) siswa dapat
mengatasi masalah belajarnya sendiri sebelum tindakan 34,78%, setelah
tindakan siklus II 82,60%, 4) siswa dapat mengatur dirinya sendiri sebelum
tindakan 39,13%, setelah tindakan siklus II 86,95%. Jadi berdasarkan uraian
diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dengan
model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan tanggung jawab
dan kemandirian siswa karena dengan pemberian masalah dapat membuat
siswa memahami materi secara mandiri dan dengan menyelesaiakan
masalah dapat melatih siswa bertanggung jawab pada tugasnya.

Kata kunci: pendekatan saintifik, problem solving, tanggungjawab dan
kemandirian .
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ABSTRACT
This research aims to increase the responsibility and independence

in learning mathematics by applying scientific approach with learning
model problem solving for students of class VIII B SMP Muhammadiyah 10
Surakarta. Data collection method used is a method of testing, observation,
field notes and documentation. Data analysis techniques used by
researchers is the process of data analysis, data presentation, and data
verification (conclusion). The results of this study is an increase in the
responsibility of the student learning that can be seen from the indicators
are: 1) execute and complete the task in earnest before actions 30.43%,
after the second cycle of 86.95%, 2) students can keep promise before
actions 43.47%, after the second cycle of 91.30%, 3) Students can receive a
risk for his actions before the actions 34.78%, after the second cycle of
73.91%. Increased independence in learning: 1) the student is able to
complete the task yourself before actions 39.13%, after the second cycle of
82.60%, 2) students can believe in yourself before actions 34.43%, after the
second cycle of 73.91 %, 3) students can overcome their own learning
problems before actions 34.78%, after the second cycle of 82.60%, 4)
students can organize themselves before the actions 39.13%, after the
second cycle of 86.95%. So based on the above description can be
concluded that the application of the scientific approach with problem-
based learning model learning can improve students responsibility and
independence in learning mathematics because to the provision of the
problem can make the students understand the material independently and
by accomplishing the problem can train the student is responsible for duties.

Keyword: scientific approach, problem solving, responsibility and
independence.



Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya adalah cara untuk membantu peserta didik

mengembangkan potensi dalam pembentukan karakter dalam dirinya. Hal

ini sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang termuat

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Bab

2 pasal 3 yang berbunyi: “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggungjawab.”

Dari uraian fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, di

samping pemebentukan aspek intelektual dan keterampilan juga

pengembangan karakter pada siswa, karena pada dasarnya pendidikan itu

menggenggam dua tujuan besar yaitu membantu anak-anak menjadi pintar

dan membantu mereka menjadi baik.

Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut

siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir

dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta

memiliki kecakapan berparisipasi dalam tim. Made Wena (2009; 52)

mengemukakan bahwa “pemecahan masalah merupakan   suatu aktifitas

kognitif dimana siswa tidak saja harus dapat mengerjakan tetapi juga

harus yakin bisa memecahkan”, di dalam pemecahan masalah ada tiga

aktifitas kognitif dalam memecahkan masalah antara lain: 1) Penyajian

masalah meliputi aktifitas mengingat konteks pengetahuan yang sesuai dan

melakukan identifikasi tujuan serta kondisi awal yang relevan untuk

masalah yang dihadapi. 2) Pencarian pemecahan masalah meliputi aktivitas

penghalusan (penetapan) tujuan dan pengembangan rencana tindakan untuk



mencapai tujuan. 3) Penerapan solusi meliputi tindakan pelaksanaan rencana

tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, yaitu apakah

pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran

problem solving dapat meningkatkan tanggungjawab dan kemandirian

belajar matematika kelas VIII B semester genap SMP Muhammadiyah 10

Surakarta tahun ajaran 2014/2015.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan

hipotesis tindakan yaitu, setelah dilakukan pembelajaran melalui pendekatan

saintifik dengan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan

tanggungjawab dan kemandirian belajar matematika pada siswa. Hal ini

menunjukkan keberhasilan strategi dalam meningkatkan tanggungjawab dan

kemandirian belajar matematika.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan

mendiskripsikan peningkatkan tanggungjawab dan kemandirian dalam

belajar matematika kelas VIII B semester genap SMP Muhammadiyah 10

Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan Tujuan khusus dari penelitian

ini adalah untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatkan

tanggungjawab dan kemandirian dalam belajar matematika kelas VIII B

semester genap SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2014/2015

melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem solving.

Metode Penelitian

Model pembelajaran menurut Soekamto dalam Trianto (2011: 22)

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar

mengajar.



Penelitian tindakan kelas merupakan upaya untuk memperbaiki

praktik pembelajaran dari pengalaman siswa sendiri. Adapun langkah-

langkah dalam penelitian tindakan ini adalah dialog awal, perencanaaan

tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), refleksi dan

evaluasi. Penelitian dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.

penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan dimulai dari bulan november

2014 sampai maret 2015. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas

VIII B. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 23 siswa dan semuanya

adalah siswa laki-laki.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi,

catatan lapangan dan tes: 1) wawancara digunakan sebagai dialog awal

untuk memperoleh informasi yang diperlukan, 2) observasi digunakan untuk

merencanakan tindakan selanjutnya, 3) dokumentasi adalah gambaran visual

untuk mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu

masalah, 4) Catatan lapangan ini diguanakan untuk mendapatkan uraian dari

kegiatan observasi, 5) tes untuk mengetahui tingkat perkembangan objek

yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal pembelajaran guru melakukan tahap conditioning, yaitu

guru mempersilahkan siswa berdoa sebelum mulai belajar, guru membuka

pelajaran dengan salam, dan melakukan presensi kehadiran siswa. Sebelum

memulai pelajaran guru juga mengkondisikan siswa untuk menyiapkan

perlengkapan belajar seperti alat tulis dan buku matematika. Kemudian guru

memberikan motivasi kepada siswa dengan terlebih dahulu menjelaskan

tujuan pembelajaran untuk memberi stimulus guna menumbuhkan

pengetahuan siswa. Menurut Dahar (Abdussakir, 2009) bahwa penyampaian



tujuan pembelajaran selain dapat memotivasi juga dapat memusatkan

perhatian siswa terhadap aspek yang relevan dalam pembelajaran.

Pembelajaran dimulai dengan penyampaian gambaran umum materi

yang akan dibahas pada siklus I pertemuan I tentang persamaan linear dua

variabel. Kemudian guru menginformasikan metode pembelajaran yang

akan diterapkan yaitu dengan metode problem solving beserta penjelasan

prosedur pelaksanaannya. Guru mata pelajaran matematika membentuk

siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu soal

diskusi untuk dipikirkan secara bersama. Setelah itu siswa dalam satu

kelompok berdiskusi tentang pemecahan permasalahan yang sudah

diberikan.

Langkah selanjutnya guru menyampaikan permaslahan untuk

mengenalkan persamaan linier dua variabel pada siswa. permasalahan yang

disajikan oleh guru adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang

berkaitan denganpersamaan linier dua variabel yaitu tentang banyaknya kaki

dari hewan ternak perbedaan beberapa harga barang sebuah koperasi

sekolah.

Siswa mendiskusikan permasalahan dengan melaksanakan kegiatan

scientific yang meliputi: 1) mengamati: siswa mengamati berapa jumlah

kaki kaki ayam dan kaki kambing milik pak tani. 2) menanya: siswa berfikir

mengenai fungsi aljabar 3) menalar: membuat sebuah tabel untuk

memepermudah menuliskan unsur-unsur yang terkandung dalam soal. siswa

berusaha mengaitkan unsur-unsur yang mereka peroleh dengan aljabar dan

fungsi. Di peroleh keterkaitan antara banyak kaki dan banyak hewannya. 4)

mencoba: siswa mencoba memisalkan unsur-usur kedalam sebuah variabel,

dan 5) membuat jejaring: siswa membuat generalisasi (kesimpulan)

mengenai konsep sistem persamaan linier dua variabel.

Dalam tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator. Guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan



kemampuan masing-masing. Guru mengamati, memotivasi dan membantu

siswa secara berkeliling.

Setelah siswa memperoleh penyelesaian dari kegiatan tersebut,

kemudian beberapa siswa mempresentasikan jawabannya di depan kelas,

sementara itu siswa yang lain mengamati jawaban yang dipresentasikan

temannya di depan kelas apakah sudah benar atau belum. Siswa diberi

kesempatan untuk menyampaikan tanggapan serta bertanya apabila belum

paham. Kemudian guru mengoreksi jawaban siswa, apakah sudah tepat atau

belum.

Pada akhir pembelajaran, guru memberikan post test kepada siswa

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa paham mereka mengenai materi

yang telah disampaikan oleh guru. Sebagai penutup pembelajaran siswa

membuat kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari dengan arahan

guru. Kemudian guru memberikan tugas berupa PR untuk dikerjaan siswa di

rumah, menyarankan agar siswa tetap belajar di rumah dan menyampaikan

materi ajar selanjutnya untuk dipelajari, kemudian menutup pelajaran

dengan memberi salam.

Berdasarkan keseluruhan tindakan yang telah dilakukan dari siklus I

hingga siklus II melalui penerapan pendekatan saintifik dengan model

pembelajaran problem solving, terjadi peningkatan pada tanggungjawab dan

kemandirian dalam belajar matematika pada siswa kelas VIII B.

Peningkatan tanggungjawab belajar dapat dilihat dalam indikator: 1)

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 2) siswa

mampu menepati janji dan 3) Siap menerima akibat dari perbuatannya.

Sedangkan indikator keberhasilan dari nilai karakter Kemandirian belajar

adalah 1) siswa mampu menyelesaikan tugasnya sendiri 2) siswa dapat

mengatasi masalah belajarnya sendiri 3) siswa dapat percaya pada diri

sendiri 4) siswa dapat mengatur dirinya sendiri.

Adapun hasil penelitan ini dapat dilihat pada tabel dan grafik

berikut:



Tabel 1

Data peningkatan tanggungjawab belajar matematika

Tanggungjawab Belajar Sebelum
tindakan

Setelah tindakan
Siklus I Siklus II

1. Siswa dapat mengerjakan soal dengan
sungguh-sungguh

7 siswa

(30,43%)

14 siswa

(60,86%)

20 siswa

(86,95%)

2. Siswa dapat menepati janjinya 10 siswa

(43,47%)

16 siswa

(69,56%)

21 siswa

(91,30%)

3. Siswa dapat menerima resiko atas
perbuatannya

8 siswa

(34,78%)

12 siswa

(52,17%)

17 siswa

(73,91%)

Adapaun grafik yang menunjukan peningkatan tanggungjawab

belajar matematika siswa mulai dari sebelum tindakan sampai sesudah

tindakan siklus II dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2

Data peningkatan kemandirian belajar matematika

Kemandirian belajar
Sebelum

tindakan

Setelah tindakan

Siklus I Siklus II

1. Siswa mampu menyelesaikan tugasnya
sendiri

9 siswa

(39,13%)

13 siswa

(56,52%)

19 siswa

(82,60%)

2. Siswa dapat percaya pada diri sendiri 8 siswa

(34,43%)

12 siswa

(51,17%)

17 siswa

(73,91%)

3. Siswa dapat mengatasi masalah
belajarnya sendiri

8 siswa

(34,78%)

13 siswa

(56,52%)

19 siswa

(82,60%)

4. Siswa dapat mengatur dirinya sendiri 9 siswa

(39,13%)

15 siswa

(65,21%)

20 siswa

(86,95%)

Adapun grafik yang menunjukan peningkatan kemandirian belajar

matematika siswa mulai sebelum tindakan samapi pada sesudah tindakan

siklus II dapat digambarkan sebagai berikut:
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Data dan grafik di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan

tanggungjawab dan kemandirian dalam belajar matematika mulai dari

sebelum dilakukan tindakan sampai dengan setelah tindakan.

tanggungjawab belajar siswa megalami peningkatan dari tindakan siklus I

sampai dengan tindakan siklus II. Peningkatan pada indikator

tanggungjawab belajar siswa meliputi: 1) melaksanakan dan menyelesaikan

tugas dengan sungguh-sungguh (60,86%), 2) siswa mampu menepayi janji

(69,56%). 3). Siap menerima akibat dari perbuatannya (52,17%).,

sedangkan peningkatan pada kemandirian belajar matematika siswa sesuai

dengan indikator yang telah digunakan oleh peneliti, meliputi: 1) siswa

mampu menyelesaikan tugasnya sendiri (56,52%). 2) siswa dapat mengatasi

masalah belajarnya sendiri (60,86%). 3) siswa dapat percaya pada diri

sendiri (52,17%). 4) siswa dapat mengatur dirinya sendiri (65,21%).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas VIII B SMP

Muhammadiyah 10 Surakarta, dapat disimpulkan bahwa penerapan

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem solving. dapat

meningkatkan tanggungjawab belajar matematika siswa yang dilihat dari

indikator-indikatornya, yaitu: 1) Mampu melaksanakan dan menyelesaikan

tugas dengan sungguh-sungguh. Sebelum dilakukan tindakan kelas, terdapat

7 siswa (30,43%), kemudian pada tindakan kelas siklus II meningkat

menjadi 20 siswa (86,95%). 2) Siswa mampu menepati janjinya. Sebelum

dilakukan tindakan kelas, terdapat 10 siswa (43,47%), kemudian pada

tindakan kelas siklus II meningkat menjadi 21 siswa (91,30%). 3) Siap

menerima akibat dari perbuatannya. Sebelum dilakukan tindakan kelas,

terdapat 8 siswa (30,43%), kemudian pada tindakan kelas siklus II

meningkat menjadi 17 siswa (73,91%). Sedangkan peningkatan dari

kemandirian belajar dapat dilihat dari indikator berikut: 1) Siswa mampu

menyelesesaikan tugasnya sendiri. Sebelum dilakukan tindakan kelas,



terdapat 9 siswa (39,13%), kemudian pada tindakan kelas siklus II

meningkat menjadi 19 siswa (82,60%). 2) Siswa dapat mengatasi masalah

belajarnya sendiri. Sebelum dilakukan tindakan kelas, terdapat 8 siswa

(34,43%), kemudian pada tindakan kelas siklus II meningkat menjadi 19

siswa (82,60%). 3) Siswa dapat percaya pada diri sendiri. Sebelum

dilakukan tindakan kelas, terdapat 8 siswa (34,78%), kemudian pada

tindakan kelas siklus II meningkat menjadi 17 siswa (73,91%). 4) Siswa

dapat mengatur dirinya sendiri. Sebelum dilakukan tindakan kelas, terdapat

9 siswa (39,13%), kemudian pada tindakan kelas siklus II meningkat

menjadi 20 siswa (86,95%).
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