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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
STRATEGI PEMBELAJARAN GO TO YOUR POST

PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 9
LANGSA

ABSTRAK

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dengan keberhasilan siswa
mengikuti aktivitas pembelajaran dikelas. Semakin banyak aktivitas dan bagus prestasi
belajar matematika semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran
matematika. Namun, sampai saat ini prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 9
Langsa pada mata pelajaran matematika belum memenuhi harapan. Kenyataan
dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menganggap matematika
merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami dan kurang menyenangkan sehingga
berdampak tidak baik terhadap prestasi belajar siswa, hal tersebut dapat dilihat dari hasil
ulangan siswa yang masih rendah. Sehingga perlu diterapkan suatu sistem pembelajaran
yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, maka guru
perlu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai sehingga dapat mengatasi
permasalahan guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Strategi pembelajaranGo to
your post sebuah strategi pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik pada
permulaan suatu pelajaran. Strategi ini dapat merangsang minat awal siswa dalam materi
pelajaran sehingga siswa tertarik untuk mengikuti aktivitas belajar mengajar sehingga
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.Untuk melihat peningkatan prestasi belajar
siswa dapat diketahui melalui jawaban siswa terhadap test yang diberikan pada akhir
proses pembelajaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar
matematika melalui strategi pembelajaranGo to Your Postpada siswa kelas VIII SMP
Negeri 9 Langsa. Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian eksperimen. Proses
belajar mengajar dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan awal dilakukan pretes,
kemudian kegiatan selanjutnya dilakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi
pembelajaranGo to Your Postyang diakhiri dengan pemberian posttes. Penelitian ini
menggunakan desainOne Group Pretest-Postest Design. Penulis mengambil kelas VIII.6
dengan jumlah 27 siswa sebagai sampel penelitian. Diambildengan menggunakanteknik
random samplingyaitu pengambilan kelas secara acak.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui tes yang diberikan penulis. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang berbentuk uraian sebanyak 10 soal
dan diolah dengan menggunakan statistik uji-t dengan taraf signifikan"� �= �0�,�0�5. Hasil
penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa ternyata nilai t hitung adalah
10,98. Selanjutnya nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk nilai t tabel
dengan db = 27-1 = 26, dengan taraf kepercayan 0,05 sehingga diperoleh t tabel 2,06. Hal
ini dapat dikatakan bahwa 10,98 > 2,06 yaitu �> �,ini berarti bahwa Ha
diterima dan Ho ditolak.  Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan prestasi belajar
matematika melalui strategi pembelajaranGo to Your Postpada siswa kelas VIII SMP
Negeri 9 Langsa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang diajarkan pada setiap

jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan

perguruan tinggi.Matematika berbeda dengan ilmu lain, karena kalau kita

perhatikan sasaran matematika tidaklah konkret tetapi abstrak. Banyak orang yang

memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit dan

membosankan. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena

matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari,

seperti halnya bahasa, dan menulis. Kesulitan matematika harus diatasi sedini

mungkin, kalau tidak akan menghadapi banyak masalah karena hampir semua

bidang studimemerlukan matematika yang sesuai.

Proses pembelajaran matematika akan lebih baik apabila siswa berperan

aktif dan siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dimana guru sebagai

fasilitator dalam aktivitas belajar-mengajar.Aktivitas belajar mempunyai peranan

yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sadirman mengemukakan bahwa

•dalam belajar diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak

berlangsung dengan baik‚.1 Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada

belajar jika tidak ada aktivitas sehingga aktivitas belajar merupakan prinsip yang

sangat penting dalam proses belajar-mengajar yang baik.

1 A. M. Sadirman,Interaksi dan Motivasi Belajar,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008),
hal. 101.

1



Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dengan keberhasilan

siswa mengikuti aktivitas pembelajaran tersebut. Keberhasilanitu dapat dilihat

dari keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas. Semakin banyak

aktivitas dan bagus prestasi belajar matematika, semakin tinggi pula tingkat

keberhasilan dalam proses pembelajaran matematika.

Proses pengajaran yang baikadalah dapat mengembangkan seluruh potensi

siswa yang mungkin dapat berkembang manakala siswa terbebas dari rasa takut

sehingga perlu diupayakan agar proses pembelajaran merupakan proses yang

menyenangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui

pengelolaan pembelajaran yang hidup dan bervariasi, yakni dengan menggunakan

pola dan Strategi pembelajaran.

Strategi  pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar

yang meliputi segala aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang

dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung

atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran melalui strategi

bertujuan untuk •membantu siswa menemukan makna (jati diri) di dalam

lingkungan sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok‚.2 Strategi

pembelajaran biasanya dijadikan sebagai parameter untuk melihat sejauh mana

siswa dapat menerima materi yang disampaikan guru menjadi mudah dan

menyenangkan dengan model yang diterapkan. Penggunaan strategi pembelajaran

dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan prestasibelajar siswa.

2 Hamzah B. Uno,Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang
Kreatif dan Efektif), (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal. 32.



Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa

menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami dan

kurang menyenangkan sehinggaberdampak tidak baik terhadap prestasi belajar

siswa .Berdasarkan hasil wawancara terbatas yang dilakukan peneliti terhadap

siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Langsa tentang pelajaran matematika

menunjukkan 8 dari 10 anak kelas VIII menyatakan mereka tidak menyukai

pelajaran matematika dan menganggap pelajaran matematika itu sulit, penuh

dengan rumus, perlu waktu yang lama untuk memahami materi serta soal-

soalnya3. Salah satu guru bidang studi matematika kelas VIII SMP Negeri 9

Langsa menyatakan bahwa prestasibelajar matematika sebagian besar siswa

khususnya pada materi bangun ruang kubus dan balok masih kurang maksimal

karena masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang

diterapkan disekolah tersebut yaitu 72 (tujuh puluh dua). Hal tersebut dapatdilihat

dari rata-rata nilai ulangan siswa yang hampir di tiap kelas VIII masih tergolong

rendah.

Faktor-faktor yang mempengarui rendahnya prestasi belajar matematika

siswadi tempat penelitianadalah 1) pembelajaran yang hanya berpusat pada guru

sehinggasiswa menjadi pasif  2) guru cenderung menguasai kelas sehingga siswa

enggan untuk bertanya dan kurang leluasa untuk menyampaikan ide-idenya 3)

siswa takut  bertanya kepada guru apabila belum memahami materi 4) siswa

cenderung malas dalam  menghadapi soal-soal yang menggunakan cara berpikir

yang rumit, sehingga siswa kurang berperan aktif dan mengalami kendala dalam

3 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMP Negeri 9 Langsa pada tanggal 28 april
2015. Pukul :09.30 wib�.



proses pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya prestasi

belajar siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka

guru perlumenerapkan strategipembelajaran yang sesuai atau tepat sehingga

dapat mengatasi permasalahandalam meningkatkanprestasi belajar matematika

siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam

permasalahan adalahStrategi PembelajaranGo To Your Post.

Mel Silberman menyatakan bahwaGo To Your Postadalah sebuah strategi

pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik pada permulaan suatu pelajaran.

Strategi ini cukup fleksibel untuk digunakan bagi berbagai macam kegiatan yang

dirancang untuk merangsang minat awal dalam materi pelajaran, Dengan adanya

minat siswa di awal permulaan proses belajar mengajar berlangsung maka siswa

akan menyukai atau memberi respon positif terhadap pembelajaran matematika

tersebut. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan hasil belajar matematika

akan meningkat.4 Rita Khotimah melaporkan dalam penelitiannya bahwa Strategi

pembelajaranGo To Your Postdapat meningkatkan motivasi, aktivitas dan

prestasi belajar siswa.5

Berdasarkan uraian tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan

suatu penelitian yang berjudul€Peningkatan Prestasi Belajar Matematika

Melalui  Strategi Pembelajaran Go To Your Postpada siswakelas VIII di

SMP Negeri 9 Langsa•.

4 Silberman, Mel. 2009.Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, hal 88
5 Rita Khotimah Implementasi Strategi Go To Your Post Untuk Meningkatkan Motivasi,

Aktivitas Dan Prestasi Belajar  Matematika(Ptk Di Smp Al-Islam I Surakarta Tahun Ajaran
2011/2012.Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.



B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapat hasil sesuai dengan yang

diharapkan maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu pada materi kubus

dan balok pada sub pokok bahasan menghitung luaspermukaandan volume

kubus dan balok  tahun ajaran 2014/2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah • Apakah terdapatpeningkatan prestasi belajar matematika melalui

strategi pembelajaranGo To Your Postpada siswakelas VIII SMP Negeri 9

Langsa‚

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan,Adapun yang

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalahUntuk mengetahui peningkatan

prestasi belajar matematika melalui  strategi pembelajaranGo To Your Postpada

siswakelas VIII SMP Negeri9 Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di

harapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara

langsung maupun tidaklangsng. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut:



1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu yang

di peroleh penelitian sebagai sarana dalam menuangkan ide secara ilmiah

serta memperoleh pengalaman dalam penelitian.Mendapatkan

pengetahuan atau teori barutentang peningkatan prestasi belajar

matematika melaluistrategi pembelajaranGo To Your Postsehingga dapat

di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Sebagai pedoman dan acuan bertindaksecara sistematis dalam

pelaksanaan pembelajaran  sehingga tercapai tujuan dan hasil

pembelajaran yang optimal.

b. Bagi Siswa

Penerapan strategi yang sesuai dapat mempermudah dan mempercepat

memahami isi pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Bahan informasi bagi Sekolah sebagai sumbangan dalam rangka

menyempurnakan pembelajaran khususnya pelajaran matematika.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang strategi

pembelajaranyang sesuai untuk bisa diterapkan dalam kegiatan

pembelajaran di kelas.



F. Hipotesis

Sukardi menyatakan bahwa •Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat

sementara dan bersifat teoritis dalam permasalahan‚.6 Adapun hipotesis dari

penelitian ini adalah •Terdapatpeningkatan prestasi belajar matematika melalui

strategi pembelajaranGo To Your Postpada siswakelas VIII SMP Negeri 9

Langsa‚.

G. Definisi Operational

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang

digunakan dalam penelitian ini,maka penulis memberikan penjelasan untuk

istilah-istilah tersebut:

1. PrestasiBelajar Matematika

Menurut Winkel prestasi belajar siswa adalah suatu bukti keberhasilan

yang dicapai oleh siswa dalam memperolehsuatu perubahan, cara bersikap,

bertingkah laku yang baru, bertindak cepat dan tepat secara optimal setelah proses

belajar mengajar berlangsung7.

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh anak didik dalam

kegiatan belajarpada suatu sekolahsesuai dengan kemampuan yang ada pada

anak didik tersebut. Prestasi belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan

dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan

dengan angka atau huruf.

6 Sukardi,Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), cetakan V, hal. 41.

7 Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1996)
hlm.164.



2. Strategi pembelajaran GoTo Your Post

Mel Silberman menyatakanGo To Your Postadalah sebuah strategi

pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik pada permulaan suatu pelajaran.

Strategi ini cukup fleksibel untuk digunakan bagi berbagai macam kegiatan yang

dirancang untuk merangsang minat awal dalam materi pelajaran.8 Dengan adanya

minat siswa di awal permulaan proses belajar mengajar berlangsung maka siswa

akan menyukai atau memberi respon positif terhadap pembelajaran matematika

dengan menerapkan strategi pembelajaranGo To Your Post. Oleh karena itu

Tidak menutup kemungkinan hasil belajar matematika akan meningkat.

Strategi pembelajaranGo To Your Postini termasuk dalam salah satu

bagian dari strategi pembelajaran aktif atauActive Learning. Hal ini tampak pada

keaktifan siswa dalamproses pembelajaran. Pembelajaran aktif adalah suatu

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif, artinya aktif

melibatkan siswa belajar dalam melakukan sesuatu dan berfikir tentang apa yang

mereka lakukan dalam proses pembelajaran.

3. Kubus dan Balok

Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah sisi

berbentuk persegi yang kongruen(sama besar).  Kubus memiliki6 (enam) buah

sisi yang berbentuk persegi dengan masing-masing luasnya sama.

Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang,

dimana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang

�8Silberman, Mel.2009. Active learning 101 strategi pembelajaran aktif, hal 88



yang lain dan  persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Balok memiliki

bidang yang membatasi bagian dalam dan luar bidang yang disebut bidang sisi

yang biasanya disebut bidang.


