








PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS 
HYPNOTEACHING DI SMP NEGERI 3 KLATEN 

 

Abstract 
 
This study has three objectives to describe: (1) planning hypnoteaching-based 
mathematics learning. (2) the implementation of mathematics learning based on 
hypnoteaching, and (3) assessment of hypnoteaching-based mathematics learning 
in SMP Negeri 3 Klaten. This research is a qualitative research with ethnographic 
design. Data collection techniques with observation, interviews and 
documentation. Data validity technique with source and method triangulation 
techniques. Techniques of analyzing data with data reduction, data presentation 
and drawing conclusions. The results of the study concluded that (1) Planning 
hypnoteaching-based mathematics learning was prepared and developed 
RPP/lesson plan on methods, media, learning scenarios by teachers in school 
mathematics teacher discussion activities at SMP Negeri 3 Klaten that 
accommodate thematic-integrated learning, integration across lessons, cross-
aspects learning and diversity (2) The implementation of hypnoteaching-based 
mathematics learning takes place during the afternoon hours. The female is easier 
to focus on the mind than male. Preliminary activities are focused on focusing 
students' minds. Core activities with pacing, leading, positive words, modeling, 
and praise for students. (3) Assessment and evaluation of hypnoteaching-based 
mathematics learning uses formal, informal, authentic approaches, accountable, 
comprehensive and sustainable, educative, and notes the strengths and weaknesses 
in learning by observation and interviews. 
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Abstrak 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan 
pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching. (2) pelaksanaan pembelajaran 
matematika berbasis hypnoteaching, dan (3) penilaian pembelajaran matematika 
berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan teknik 
triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dengan reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
(1) Perencanaan pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching dilakukan 
penyusunan dan pengembangan RPP pada metode, media, skenario pembelajaran 
oleh guru dalam kegiatan musyawarah  guru matematika sekolah di SMP Negeri 3 
Klaten yang mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas 
pelajaran, lintas aspek belajar dan keberagaman (2) Pelaksanaan pembelajaran 
matematika berbasis hypnoteaching dilakukan pada waktu jam pelajaran siang. 
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Jenis kelamin perempuan lebih mudah dibuat fokus pikirannya daripada laki-laki. 
Kegiatan pendahuluan dititikberatkan pada memfokuskan fikiran siswa. Kegiatan 
inti dengan pacing, leading, kata-kata positif, modeling, dan pujian untuk siswa. 
(3) Penilaian dan evaluasi pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching 
menggunakan penilaian formal, informal, pendekatan otentik, prinsip akuntabel, 
menyeluruh dan berkesinambungan, edukatif, serta mencatat kelebihan dan 
kelemahan dalam pembelajaran dengan observasi dan wawancara. 
 
Kata kunci: hypnoteaching, pembelajaran matematika, pengelolaan 

 

1. PENDAHULUAN 

      Dewasa ini pendidikan modern dan proses belajar terjadinya interaksi siwa 

dan guru mengalami  hambatan  pada psikologis siswa yang dinilai belum siap 

untuk mengkonstruksi pola pikirnya. Penerapan metode/model pembelajaran 

yang proses belajar terlalu serius, monoton, dan  membosankan yang berakibat 

terhambatnya proses konstruksi pola pikir siswa. Proses pembelajaran interaksi 

siswa dan guru yang semacam itu membuat rendahnya fokus siswa dalam 

mengikuti instruksi guru dalam pembelajaran, yang berdampak rendahnya 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, guru 

harus mampu melakukan pengembangan model pembelajaran  yang  lebih  

relevan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

      Guru sebagai pentransfer ilmu ke siswa harus mempunyai cara atau model  

dalam menyampaikan materi pelajaran yang dapat dipahami siswa, dan guru 

harus memberi kesempatan yang lebih  banyak kepada siswa untuk  

mengungkapkan pendapatnya. Hal ini perlu dilakukan oleh semua guru 

terutama guru matematika dalam penyampaian materi pelajaran sebab 

kebanyakan siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit.  

Menurut Asrori (2009: 241) menyatakan bahwa pelajaran matematika dianggap 

sulit dan tidak disenangi siswa. Untuk menghilangkan momok matematika itu 

sulit, tidak disenangi siswa, maka guru perlu  mengkondisikan pembelajaran 

matematika yang memperbanyak interaksi dengan siswa, pembelajaran 

menyenangkan siswa, dan pembelajaran tidak kaku. Kondisi seperti ini 

membuat siswa merasa nyaman dan rileks dalam belajar sehingga pada 

akhirnya bisa memahami pelajaran. Salah satu cara untuk mengatasi 
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permasalahan pembelajaran tersebut adalah penerapan metode pembelajaran 

yang tepat melalui pemanfaatan metode hypnoteaching.  

      Hypnoteaching berasal dari kata hipnosis yang berarti mensugesti dan 

teaching yang berarti mengajar. Jadi hypnoteaching merupakan bentuk sikap 

dari seorang guru untuk mensugesti siswa dengan tujuan memberi 

pembelajaran yang baik sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut. 

(Wati dan Kusuma, 2016:5) Hypnoteaching juga dapat didefinisikan sebagai 

metode pembelajaran yang dalam menyampaikan materi, guru memakai 

bahasa-bahasa bawah sadar yang bisa menumbuhkan ketertarikan tersendiri 

kepada peserta didik (Yustisia. N, 2012: 75).  Hypnoteaching ini   merupakan   

pembelajaran yang  kreatif,  unik,  sekaligus imajinatif. Sementara itu, menurut 

Noer (2010: 21), dalam Hypnoteaching guru bertindak sebagai penghipnotis, 

sedangkan siswa berperan sebagai suyet atau orang yang dihipnotis. Dalam 

pembelajaran, sebenarnya guru tidak perlu menidurkan siswa ketika 

memberikan sugesti. Guru  cukup  menggunakan  bahasa  yang persuasive 

sebagai alat komunikasi yang sesuai dengan harapan siswa.  

      Penggunaan metode hypnoteaching sebenarnya adalah bagaimana guru 

bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman secara intern (psikis) 

maupun ekstern (fisik). Karena ketika kenyamanan ada dalam pembelajaran, 

mereka akan merasakan  pula  proses  belajar  yang  menyenangkan,  dan 

ketika dalam sebuah pembelajaran rasa nyaman dipastikan materi yang 

disampaikan guru akan mudah sekali diserap oleh peserta  didik. 

      Penelitian Safitri, dan Purnamasari (2017) dalam jurnalnya bahwa 

pembelajaran matematika dengan hypnoteaching lebih efektif  dalam  

menghasilkan  prestasi belajar yang lebih baik dari pada pembelajaran 

matematika secara konvensional.  

      Penelitian Asmaja (2016) dalam jurnalnya disimpulkan pembelajaran 

metode hypnoteaching cukup efektif untuk diterapkan guna meningkatkan hasil 

belajar matematika pada pokok bahasan bangun datar segiempat. Terjadi 

peningkatan motivasi belajar siswa setelah implementasi metode 
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hypnoteaching, dimana tingkat motivasi belajar matematika sebelum 

implementasi metode hypnoteaching.    

      Hasil penelitian Hasbullah dan Rahmawati (2015) dalam jurnalnya bahwa 

pembelajaran hypnoteaching sangat berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

belajar mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI artinya motivasi belajar 

mahasiswa mengalami peningkatan setelah pembelajaran dengan metode 

hypnoteaching.     

      Penelitian milik Gito (2013) dalam jurnalnya bahwa penggunaan metode 

hypnoteaching dalam pembelajaran Biologi berbasis Imtaq mendapatkan 

respons yang baik oleh siswa. Di mana siswa merespon mengalami 

peningkatan penguasaan konsep setelah menggunakan metode hypnoteaching. 

Metode hypnoteaching dapat memberikan motivasi bagi guru untuk menjadi 

sosok teladan  bagi  para  siswa  di  sekolah,  sehingga  setiap  hari  guru  dapat  

selalu  memberikan positive statement kepada siswanya.  

      Jurnal milik Faradillah, Hadi, Miatun dan Khusna (2018) menunjukkan 

hypnoteaching merupakan metode pembelajaran kreatif, unik dan imajinatif. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran peserta didik dikondisikan untuk siap 

belajar. Peserta didik mengikuti proses belajar kondisi segar dan siap untuk 

menerima materi pelajaran. Untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, tentu guru 

itu sendiri dituntut untuk stabil baik secara psikis maupun psikologis.  

      Penelitian Taufik dan Suryanti (2018) dalam jurnalnya menunjukkan 

bahwa:  1) rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode 

hypnoteaching lebih baik dibandingkan dengan yang diajar dengan metode 

ceramah; 2) Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar yang diajar dengan 

metode hypnoteaching lebih baik: 3) Respons siswa yang diajar dengan metode 

hypnoteaching sama positifnya dengan yang diajar dengan metode yang 

lainnya;  

      SMP Negeri 3 Klaten salah satu SMP yang berada di jantung kota Klaten, 

yang mempunyai 50 orang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Dari 50 guru tersebut pelaksanaan pembelajaran di kelas, peneliti mengamati 

ada suatu kejadian unik yaitu ada seorang guru matematika ijin tidak mengajar 
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ada tugas dari dinas, guru tersebut banyak dicari oleh para siswa. Kejadian ini 

tidak hanya sekali, sering guru tersebut dicari oleh siswa. Padahal menurut 

kebanyakan siswa mata pelajaran matematika dianggap mata pelajaran yang 

sulit. Peneliti menanya kepada siswa-siswa tersebut mengapa kok mencari 

terus guru tersebut, sedangkan yang lain jarang seperti itu, jawaban siswa-

siswa guru tersebut cara mengajar yang dilakukan guru tersebut 

menyenangkan, rileks dan banyak interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran. Kemudian peneliti konfirmasi kepada guru tersebut, ternyata dia 

menerapkan salah satu model pembelajaran yang berbasis hypnoteaching.  

      Penelitian ini memiliki tiga tujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan 

pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching. (2) pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching, dan (3) penilaian pembelajaran matematika 

berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten. 

 

2. METODE 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena dalam mengkaji 

masalah, peneliti tidak membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat 

sebelum peneltian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah 

secara non numerik. Penelitian kualitatif, menurut Sutama (2015: 76) 

bertujuan memberikan teori baru, memperkuat teori yang sudah ada, 

mengadakan penilaian terhadap produk atau proses, dan merumuskan 

kebijakan 

     Desain penelitian ini adalah etnografi. Penelitian etnografi adalah 

rekontruksi budaya sekelompok manusia atau hal – hal yang dianggap budaya 

dalam berbagai kancah kehidupan manusia. Etnografi adalah uraian dan 

penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial.  Data dalam penelitian 

kualitatif hadir dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan, narasi, dan gambar 

(Sutama, 2015: 126).  

      Data yang digunakan dalam penelitian berupa observasi, dokumentasi, 

hasil wawancara siswa, guru, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan 
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kepala sekolah mengenai pengelolaan pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching.       

      Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

Sumber data sekunder berupa dokmentasi Teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

      Keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan triangulasi sumber 

dan metode. Triangulasi sumber yaitu data yang dikumpulkan diperoleh dari 

wawancara dengan guru dibandingkan dengan data hasil wawancara wakil 

kepala kurikulum dan kepala sekolah. Triangulasi metode yaitu diperoleh 

dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan 

dokumentasi.  

      Data yang diperoleh selama penelitian ditulis dan dianalisis. Data 

dianalisis menggunakan analisis data interaktif dengan tiga langkah yaitu: 

reduksi data; penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data; Menurut 

Miles dan Huberman (2014:16) reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerhanaan, pengabstrakan, dan 

tranformasi data yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. 

Reduksi data dilakukan peneliti yaitu data yang diperoleh dengan cara 

memilah, menyederhanakan dan memfokuskan data. Penyajian data adalah 

cara yang utama untuk menganalisis data kualitatif supaya valid. Penyajian 

data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan 

Huberman, 2014:17). Menarik Kesimpulan/Verifikasi;  Kesimpulan yang 

diambil peneliti bersifat longgar, terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan yang 

sudah disediakan mula – mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih 

rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, kemudian diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya 

sehingga akan menjadi kesimpulan yang valid. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perencanaan Pembelajaran Matematika Berbasis Hypnoteaching 

           Perencanaan Pembelajaran merupakan langkah awal agar dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa memperoleh kompetensi 

yang dipelajari. Demikian pula dengan pembelajaran matematika akan dapat 

berjalan efektif dan berhasil jika dilakukan melalui persiapan dan 

perencanaan yang matang. 

           Berdasarkan penelitian yang ditemukan peneliti pada perencanaan 

pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching sebagai berikut: 

a. Penyusunan RPP       

      Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun dan 

dikembangkan oleh guru dalam kegiatan musyawarah guru matematika 

SMP Negeri 3 Klaten ditemukan salah satu prinsip penyusunan RPP 

yang jarang dicantumkan secara umum yaitu mengakomodasi 

pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keberagaman budaya serta pengembangan  pada metode 

pembelajaran, media pembelajaran, skenario pembelajaran yang menjadi 

kekhasan RPP yang peneliti temukan.  

 Metode pembelajaran pada kurikulum 2013 yang sangat umum 

menggunakan metode saintifik tetapi RPP yang telah disusun pada 

penelitian ini menggunakan metode pembelajaran hypnoteaching yang 

dikombinasi metode kontekstual, kooperatif dan berbasis masalah. 

      Media pembelajaran merupakan alat bantu untuk menyampaikan 

materi pelajaran pada RPP yang disusun secara umum biasanya hanya 

menggunakan LCD, powerpoint. Untuk RPP yang telah disusun pada 

penelitian ini menggunakan kombinasi LCD, powerpoint dengan kartu 

permainan landasan ular tangga, kartu domino, kartu remi, dan 

permainan dadu. 

      Skenario pembelajaran merupakan suatu langkah-langkah 

pembelajaran yang berperan sangat penting suatu keberhasilan 

peenyampaian materi pelajaran kepada siswa. Skenario pembelajaran di 
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RPP yang telah disusun dalam penelitian ini, yaitu berjalan seiring antara 

langkah-langkah 5M pada saintifik dengan langkah-langkah 

hypnoteaching  dan diberi rencana waktu untuk kegiatan pembelajaran 

baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sehingga 

target pembelajaran diharapkan terpenuhi. supaya rencana yang telah 

disusun sesuai dengan pelaksanaan   Data yang diperoleh peneliti dari 

RPP yang dibuat oleh guru matematika kelas VII dan VIII yang sudah 

melaksanakan kurikulum 2013  pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching sudah seperti yang diharapkan. 

b. Kondisi Kelas 

      Data yang diperoleh peneliti dalam perencanaan pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching yang akan dilakukan guru 

matematika kelas VII dengan memperhatikan: 

1. Sarana yang akan dipakai, ruangan kelas,  untuk menunjang 

pembelajaran, seperti kelas tersebut sudah ada LCD, audio, video. 

Sarana ini diperlukan untuk memperkirakan yang akan dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Sirkulasi udara dalam kelas yang baik, penataan meja dan kursi yang 

akan ditata untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini perlu 

direncanakan untuk kelancaran dan kenyamanan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Jenis Kelamin 

      Data yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara dengan guru 

matematika kelas VIII sebagai obyek penelitian merencanakan 

bagaimana antara siswa laki-laki dan perempuan dalam memperoleh 

perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran berbasis 

hypnoteaching bisa meningkatkan fokus siswa, mengikuti instruksi guru 

yang akan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Prosentase lebih besar 

mana antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam peningkatan 

fokus dan mengikuti instruksi guru dalam kegiatan pembelajaran. 
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d. Waktu 

      Data yang diperoleh peneliti dalam perencanaan pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching menggunakan waktu-waktu atau 

jam-jam pelajaran matematika di siang hari sebab biasanya jam-jam 

siang konsentrasi/fokus siswa mengalami penurunan, intruksi guru 

diabaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

3.2.  Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Berbasis Hypnoteaching 

              Inti dari penelitian ini terletak pada pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching. Penggunaan metode hypnoteaching 

mengenai motivasi belajar, hasil belajar, prestasi belajar, dan penguasaan 

konsep materi yang lebih baik atau lebih efektif perlu diteliti lebih 

mendalam. Perihal itu tentunya diawali dari memfokuskan pikiran siswa 

dalam pembelajaran dan langkah-langkah secara umum hypnoteaching 

yang masih perlu dikembangkan sesuai langkah-langkah saintifk yaitu 5M 

di kurikulum 2013 yang sekarang digunakan oleh pemerintah untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka penelitian ini menitikberatkan 

pada memfokuskan pikiran siswa, dan langkah-langkah hypnoteaching 

disesuaikan dengan langkah-langkah 5M pada saintifik. 

                Data yang diperoleh peneliti berdasarkan observasi/pengamatan 

dikelas dan wawancara pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching sebagai observer kelas VIII C dan VIII D dengan 

pertimbangan -pertimbangan: 

a. Kondisi Kelas 

      Kondisi kelas VIII C dan VIII D memiliki sarana yang lebih baik 

ketimbang kelas yang lain, LCD sebagai media yang digunakan untuk 

pembelajaran  lancar, sirkulasi udara memenuhi standar untuk 

pergantian udara masuk keluar kelas untuk kesegaran dan kenyamanan, 

kondisi meja dan kursi masih baik jika ditata bentuk apapun akan enak 

untuk ditempati siswa yaitu ditata seperti pembelajaran biasa 

menghadap kedepan supaya jelas melihat tayangan LCD dan untuk 

permainan. 
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b. Jenis Kelamin 

      Jumlah siswa laki-laki dan perempuan terdapat perimbangan 

signifikan. Kelas VIII C terdiri dari Laki-laki = 16 siswa, Perempuan = 

16 siswa, sedangkan kelas VIII D terdiri dari Laki-laki = 15 siswa dan 

perempuan = 17 siswa. Kelas VIII C dan VIII D dalam pelajaran 

matematika diampu oleh satu guru yang sama yaitu ibu Sukarti, S.Pd 

(43 tahun) sebagai observer guru.  

        Dari hasil observasi dan tanya jawab dengan guru observer  dalam 

pembelajaran peneliti menemukan bahwa siswa perempuan lebih 

mudah ditingkatkan fokusnya dan mudah mengikuti instruksi guru 

daripada siswa laki-laki dalam pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching.sebab perempuan memiliki perasaan yang halus dan 

lebih perhatian pada saat pembelajaran. 

c. Waktu 

        Waktu pembelajaran kelas VIII C dan VIII D di dalam jadwal 

pelajaran yang dibuat tahun pelajaran 2017/2018 semester genap 

terdapat jam siang. Kelas VIII C jam ke 6-7 (10.35 wib – 11.55 wib) 

pada hari Selasa, sedangkan kelas VIII D jam 5-6 (9.55 wib – 11.15 

wib) pada hari Kamis.  

        Pada waktu jam-jam tersebut biasanya fokus/konsentrasi siswa, 

semangat siswa, stamina dan mengikuti instruksi guru dalam 

pembelajaran mengalami penurunan. Berdasarkan pengamatan dan 

tanya jawab peneliti dengan guru mata pelajaran matematika penerapan 

pembelajaran berrbasis hypnoteaching lebih tepat atau lebih bermanfaat 

dilakukan waktu pembelajaran siang dari pada waktu pagi hari. 

d. Kegiatan Pembelajaran 

        Kegiatan pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching perlu 

persetujuan atau agreement dari siswa kelas VIII C dan VIII D yang 

akan dilakukan pelaksanaan pembelajaran, sehingga terjadi ikatan batin 

yang kuat antara guru dan siswa untuk menentukan keberhasilan materi 

yang akan disampaikan. Kesiapan mental dan kemampuan guru dalam 
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menerapkan teknik-teknik hypnoteaching yang membuat pikiran siswa 

menjadi konsen/fokus dan relaks sehingga siswa dengan mudah 

mengikuti instruksi guru dalam kegiatan pembelajaran. 

        Kegiatan pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching  

merupakan kegiatan pembelajaran biasa. Berdasarkan observasi dan 

pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dikelas VIII C dan VIII 

D bahwa  pelaksanaan kegiatan  pembelajaran berbasis hypnoteaching 

terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

      Kegiatan pendahuluan diawali dengan berdo’a, mengabsensi 

siswa, dilanjutkan menyampaikan tujuan yang akan dicapai untuk 

materi yang akan disampaikan dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis hypnoteaching. Setelah itu pikiran siswa diajak untuk  dengan 

konsen dan fokus mengikuti bimbingan guru. Secara garis besarnya 

pikiran siswa dibuat fokus dan relaks dengan cara guru merelaksasi. 

2) Kegiatan Inti 

          Obyek penelitian siswa kelas VIII C dan VIII D yang 

menggunakan kurikulum 2013, maka langkah – langkah saintifik yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran 

seiring dengan langkah-langkah hypnoteaching. 

           Wawancara dan observasi peneliti terhadap langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran dikelas yang dilakukan guru dapat 

disimpulkan: 

Langkah Saintifik Langkah Hypnoteaching 

Mengamati Pacing, leading 

Menanya Kata-kata positif 

Mengumpulkan informasi Kata-kata positif, modeling 

Mengasosiasi Kata-kata positif, modeling 

Mengkomunikasi Kata-kata positif, dan pujian 
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3) Kegiatan Penutup 

          Kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching dalam permendikbud nomor 22 tahun 2016 guru 

bersama-sama siswa mengevaluasi dan merefleksikan: (1) seluruh 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan hasil-hasil yang diperoleh 

selanjutnya bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun 

tidak langsung dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung, (2) memberi umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, (3) melakukan tindak lanjut, seperti pemberian PR 

secara mandiri atau tugas kelompok, (4) menginformasikan rencana 

kegiatan untuk pertemuan berikutnya. 

3.3 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran Matematika Berbasis Hypnoteaching 

              Penilaian dan evaluasi pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching dilaksanakan pada proses pembelajaran dikelas mengacu 

atau berpedoman permendikbud nomor 81A tahun 2013 yaitu 

menggunakan metode dan instrumen penilaian formal dan informal untuk 

memperoleh informasi. Penilaian formal suatu teknik pengumpulan 

informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam 

pengetahuan dan keterampilan. Penilaian formal ini bertujuan membuat 

kesimpulan tentang kemajuan siswa. Sedangkan penilaian informal suatu 

teknik pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi performansi siswa. 

Penilaian informal bertujuan untuk membuat kesimpulan penilaian sikap 

spiritual dan sikap sosial.  

             Prinsip penilaian pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching  ini 

mengacu juga pada prinsip-prinsip penilaian pada permendikbud nomor 

81A tahun 2013 yaitu menggunakan prinsip akuntabel, menyeluruh dan 

berkesinambungan, serta edukatif. Prinsip akuntabel yaitu penilaian yang 

dapat dipertanggungjawabkan baik segi teknik, prosedur, dan hasilnya. 

Prinsip menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian guru 

mencakup semua aspek kompetensi untuk memantau perkembangan 
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peserta didik. Prinsip edukatif berarti penilain untuk kepentingan dan 

kemajuan pendidikan terutama pendidikan peserta didik.  

             Penilaian pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching merupakan 

penilaian proses pembelajaran maka pendekatan penilaian yang digunakan 

menggunakan pendekatan penilaian otentik. Menurut lampiran 

permendikbud nomor 22 tahun 2016 pendekatan penilaian otentik dimulai 

dari penilaian kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut dapat menggambarkan 

kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan 

dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada 

aspek sikap siswa. Hasil dari penilaian otentik digunakan guru unuk 

merencanakan program perbaikan pembelajaran dan memperbaiki proses 

pembelajaran yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan.  

            Disamping itu guru dalam proses pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching melakukan penilaian dengan pengamatan langsung tentang 

fokus atau konsentrasi siswa, perilaku siswa selama proses pembelajaran 

dengan cara dicatat hambatan dan kelebihannya. Hambatan dan kelebihan 

pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching menurut Wati dan 

Kusuma (2016: 29) sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1) Kegiatan pembelajaran menjadi aktif dan interaktif 

2) Kemampuan imajinasi para siswa akan berkembang 

3) Kegiatan pembelajaran lebih dinamis 

4) Meningkatkan motivasi para siswa dalam belajar 

5) Pemantauan terhadap siswa lebih intensif 

6) Pemahaman para siswa mengenai materi menjadi lebih baik 

7) Meningkatkan prestasi para siswa 

b. Kelemahan 

1) Keraguan guru dalam penerapan hypnoteaching 

2) Membagi perhatian bagi setiap siswa 
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3) Dalam membangun simpati, empati, dan saling pengertian dengan 

siswa membutuhkan waktu cukup lama. 

4) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan 

pembelajaran dengan metode hypnoteaching. 

5) Langkah-langkah hypnoteaching disesuaikan dengan langkah-

langkah saintifik membutuhkan waktu yang agak lama, terutama 

langkah di pendahuluan untuk memfokuskan siswa. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1. Perencanaan pembelajaran 

       Perencanaan pembelajaran berbasis hypnoteaching dimulai menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penyusunan RPP dilakukan 

dan dikembangkan guru matematika dalam kegiatan musyawarah guru 

matematika di SMP Negeri 3 Klaten yang memiliki kekhasan yaitu 

mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya serta 

pengembangan pada metode, media, dan skenario pembelajaran. 

4.1.2. Pelaksanaan pembelajaran 

       Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching di 

SMP Negeri 3 Klaten yang dilakukan peneliti adalah kondisi kelas, 

waktu, jenis kelamin dan proses pembelajaran.  

a. Kondisi kelas yang dipakai untuk pembelajaran yaitu  kelas VIII C dan 

VIII D yang sarana dan prasarana lebih mendukung untuk pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching.  

b. Waktu pembelajaran matematika kelas VIII C dan VIII D didalam 

jadwal waktu jam siang, biasanya fokus siswa dalam pembelajaran 

mengalami penurunan maka penerapan pembelajaran matematika 

berbasis hypnoteaching lebih bermanfaat. 
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c. Jenis kelamin perempuan dalam menerima stimulus dari guru sangat 

baik sehingga lebih mudah dibuat fokus pikirannya daripada siswa laki-

laki dalam proses pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching.  

d. Kegiatan pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching merupakan 

pembelajaran biasa yaitu dimulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dititikberatkan pada fokus 

pikiran siswa, direlakskan, santai, dan nyaman untuk menerima materi 

pembelajaran. Pada Kegiatan inti langkah-langkah 5M di kurikulum 

2013 dilengkapi hypnoteaching yaitu pacing, leading, kata-kata positif, 

modeling dan pujian untuk siswa. Kegiatan penutup guru bersama-sama 

siswa merefleksi kegiatan pembelajaran, memberi umpan balik, dan 

memberi tugas ke siswa. 

4.1.3.  Evaluasi dan Penilaian 

      Evaluasi dan penilaian pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten dilakukan oleh guru pada 

proses pembelajaran dengan penilaian pendekatan otentik. Metode dan 

instrumen yang digunakan dengan penilaian formal dan informal. 

Prinsip penilaian yang dipakai dengan akuntabel, menyeluruh dan 

berkesinambungan, serta edukatif . Di samping itu peneliti melakukan 

pengamatan langsung dan wawancara  tentang fokus atau konsentrasi 

siswa, perilaku siswa selama proses pembelajaran dengan cara dicatat 

hambatan dan kelebihannya dalam pembelajaran. 

4.2 Implikasi 

4.2.1. Perencanaan Pembelajaran 

      Jika ingin Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis 

hypnoteaching mempunyai kekhasan yang sesuai salah satu prinsip 

penyusunan RPP yaitu mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, 

keterpaduan lintas pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman 

budaya maka guru perlu mengembangkan pada metode, media, dan 

skenario pembelajaran dengan cara berdiskusi dalam kegiatan 

musyawarah guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Klaten 

15 
 



dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi siswa, memilih materi 

yang akan disampaikan 

4.2.2.  Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Jika guru menggunakan kelas yang dipakai untuk pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching maka guru harus bisa 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas 

tersebut.  

b. Jika fokus siswa mengalami penurunan pada jam pelajaran siang 

maka metode hypnoteaching pembelajaran matematika di SMP 

Negeri 3 Klaten diperlukan oleh guru untuk membuat siswa 

menjadi fokus, relaks, nyaman dan santai yaitu guru meningkatkan 

kemampuan hypnoteaching terutama sering belajar dan 

mempraktekkannya supaya siswa selalu mengikuti instruksi dari 

guru matematika pada waktu jadwal pelajaran siang  

c. Jika siswa laki-laki fokusnya, relaksnya, nyaman dan santainya 

lebih sulit dari siswa perempuan maka guru melakukan pendekatan 

personal untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 

Klaten. 

d.  Jika pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching di SMP 

Negeri 3 Klaten yang dititikberatkan pada kegiatan memfokuskan 

pikiran siswa, relaks, santai dan nyaman, maka guru harus 

meningkatkan langkah-langkah hypnoteachingnya dalam 

pembelajaran yaitu pacing, leading, kata-kata positif, modeling, 

dan pujian. 

4.2.3.  Evaluasi dan penilaian 

      Jika evaluasi dan penilaian pembelajaran berbasis hypnoteaching 

di SMP Negeri 3 Klaten yang dipakai yaitu penilaian otentik, metode 

dan instrumen penilaian formal serta informal, prinsip penilaian 

akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan, serta edukatif maka 

guru perlu memahami dan mengembangkan pedoman penilaian di 
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permendikbud nomor 81A tahun 2013 dan permendikbud nomor 22 

tahun 2016.  Di samping itu juga  guru meningkatkan kemampuan  

dalam mencari kelemahan-kelemahan pembelajaran yang dilakukan 

dan bagaimana mencari solusi pemecahan masalahnya sehingga 

pertemuan selanjutnya akan menjadi lebih baik. 

4.3. Saran  

4.3.1.  Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah dapat melakukan pemantauan dan supervisi dalam 

penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan 

penilaian dalam pengelolaan pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten. 

b. Kepala Sekolah memberikan, memperhatikan, atau menambahkan 

sarana prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran 

berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten. 

4.3.2.  Bagi Guru 

a. Penyusunan RPP yang dilakukan harus memperhatikan situasi dan 

kondisi siswa, materi yang akan disampaikan untuk pembelajaran 

matematika berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten 

b. Kesiapan mental guru yang sangat diperlukan sebelum penerapan 

proses pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching di SMP 

Negeri 3 Klaten. 

c. Waktu jam pelajaran untuk pembelajaran matematika berbasis 

hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten harus diperhatikan jangan 

sampai tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. 

d. Kemampuan profesional guru yaitu cara diskusi dengan teman 

sejawat dalam langkah – langkah pembelajaran matematika 

berbasis hypnoteaching  di SMP Negeri 3 Klaten dalam proses 

pembelajaran perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 

e. Kemampuan guru matematika mengevaluasi dan penilaian dalam 

proses pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching harus 
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lebih diperhatikan dan ditingkatkan terutama dalam mengatasi 

kelemahan-kelemahan pembelajaran. 

4.3.3.  Bagi Siswa 

a. Peserta didik laki-laki hendaknya lebih konsentrasi memperhatikan 

instruksi yang diberikan guru matematika yang membuat 

pembelajaran lebih santai, nyaman dan menyenangkan dengan 

model hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten. 

b. Peserta didik perlu mengembangkan dan mengerjakan sendiri soal-

soal materi – materi pada bab yang telah disampaikan dalam 

pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 

Klaten. 
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