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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif Gropu To
Group Exchange dapat meningkatkan minat belajar dan kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 P. Siantar. Jenis penelitian ini dalah penelitian
tindakan kelas dengan subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 P.
Siantar Belawan berjumlah 32 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket, tes dan
observasi. Berdasarkan refleksi siklus I, dilakukan perbaikan pada siklus II. Nilai rata-rata
observasi guru di siklus I 3 dan mengalami peningkatan di siklus II menjadi 3.5 kategori
sangat baik, sedangkan nilai rata-rata observasi siswa pada siklus I 46.89% dengan kategori
aktif, sedangkan pada Siklus II sebesar 84.37% pada siklus II. Rata-rata minat belajar siswa
pada siklus I adalah 66.21 dan setelah pada siklus II ada peningkatan rat-rat minat belajar
siswa menjadi 72.03. Sedangkan untuk ketuntasan belajar klasikal kemampuan pemahaman
konsep pada siklus I sebesar 12.5%, dan pada siklus II ketuntasan belajar klasikal
pemahaman konsep meningkat sebesar 80% . Ketuntasan belajar individual pada siklus I
kemampuan pemahaman konsep hanya 4 orang siswa yang memperoleh nilai ≥ 65, dan pada
siklus II meningkat menjadi 28 orang yang memperoleh nilai ≥ 65. Dari hasil penelitian
siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran group to group exchange
dengan bantuan media belajar matematika dapat meningkatkan minat belajar dan kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 P. Siantar.
Kata Kunci: Kooperatif Group To Group Exchange, Media Belajar, Minat Belajar,

Pemahaman Konsep
PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun
1994 dan UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa
secara aktif mengembangkan kemampuan
dirinya. Pendidikan juga merupakan
pengaruh lingkungan terhadap individu
untuk menghasilkan perubahan yang tetap
dalam berperilaku, pikiran dan sikap
(Sinaga Juli A., 2016; Situmorang Adi S.,
2017).

Defenisi belajar banyak dikemukakan
para ahli yang memberikan defenisi belajar
sesuai dengan sudut pandang mereka
secara pribadi. Menurut Hilgard & Bower
(dalam Jogiyanto, 2006:13): “Belajar
merupakan suatu proses yang mana suatu
kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi

dari suatu situasi yang dihadapi, dengan
keadaan bahwa karakteristik-karakteristik
dari perubahan aktivitas tersebut tidak
dapat dijelaskan dengan dasar
kecenderungan-kecenderungan reaksi asli,
tersebut akan nyata dalam seluruh aspek
tingkah laku”.

Sedangkan Slameto (2003:13)
menyatakan bahwa, “Belajar adalah suatu
proses perubahan, yaitu perubahan tingkah
laku sebagai hasil dari interaksi dengan
lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Perubahan-perubahan Skiner
(2009) dalam bukunya yang berjudul
belajar dan pembelajaran bahwa, “ belajar
merupakan hubungan antara stimulus dan
respons yang tercipta melalui proses
tingkah laku”.

Thorndike (2009) menyatakan bahwa
“belajar merupakan peristiwa terbentuknya
asosiasi-asosiasi anatara peristiwa yang
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disebut stimulus dan respon”. Menurut
Cronbach (dalam Suhertian 2000:30),
"makna dalam proses belajar ditandai
dengan perubahan tingkah laku, karena
memperoleh pengalaman baru”. Melalui
pengalaman belajar siswa memperoleh
pengertian, sikap penghargaan, kebiasaan,
kecakapan, atau kompetensi dan lain
sebagainya. Agar siswa memperoleh
sejumlah pengalaman baru , maka mereka
harus mengikuti kegiatan belajar seperti:
mengamati, mengkaji, mendengar,
membaca, menghapal, merasakan, dan
menerima.

Pada saat ini banyak siswa yang
mengganggap bahwa matematika itu sulit
dan membosankan, dan tidak sedikit siswa
yang menyukai pelajaran matematika.
Mereka mendengarkan pelajaran
matematika saja sudah mengganggap
matematika itu sulit, sehingga belum saja
mereka mengikuti pembelajaran mereka
sudah merasa bosan. Hal ini merupakan
salah satu faktor rendahnya hasil belajar
siswa. Menurut Halan dkk (dalam Siregar
2012:2) kesulitan belajar khususnya adalah
suatu gangguan dalam satu atau lebih dari
proses psikologis dasar yang mencakup
pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran
atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin
menampakkan diri dalam bentuk kesulitan
belajar. kesulitan belajar dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, baik faktor internal
maupun eksternal seperti fisikologi, faktor
sosial, dan faktor pedagogik. Permasalahan
seperti ini sering timbul pada siswa dalam
proses pembelajaran, terutama pada materi
yang merupakan keterampilan untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar
siswa (Soejono 1984:4).

Edward, dkk (2002:22) menyatakan
bahwa ”Pembelajaran dapat diartikan
sebagai usaha pihak-pihak lain yang dapat
menghidupkan, merangsang, mengarahkan
dan mempercepat proses perubahan
perilaku belajar”. Seperti yang
diungkapkan Tim MKPBM dalam
Common Text Book (2004:18)
”Pembelajaran merupakan upaya penataan
lingkungan yang memberi nuansa agar

program belajar tumbuh dan berkembang
secara optimal”. Pengertian tersebut
menunjukkan bahwa segala upaya yang
dilakukan pihak lain (guru) yang bertujuan
untuk mengoptimalkan tumbuh dan
berkembangnya program belajar siswa
dapat dikatakan pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan
pembelajaran diselenggarakan dalam hal
pembentukan watak dan meningkatkan
mutu kehidupan siswa. Kegiatan
pembelajaran juga mengembangkan
kemampuan mengetahui, memahami
melakukan sesuatu dan hidup dalam
kebersamaan. Menurut Sihombing
(2006:14) bahwa: ”kegiatan pembelajaran
itu perlu: berpusat pada siswa,
mengembangkan kreatifitas siswa,
menciptakan kondisi menyenangkan dan
menantang, bermuatan nilai, etika
kinestika, dan menyediakan pengalaman
yang beragam”.

Untuk mencapai hal-hal tersebut maka
pelaksanaan pembelajaran menerapkan
berbagai model, strategi dan metode
pembelajaran yang menyenangkan,
kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.
Matematika merupakan ilmu pengetahuan
dengan konsep-konsep yang tersusun
secara hierarkis Hudojo (1988:3)
menyatakan:

Mempelajari konsep B yang
mendasarkan kepada konsep A, seseorang
perlu memahami lebih dulu konsep A,
tanpa memahami konsep A, tidak mungkin
orang itu dapat memahami konsep B. Ini
berarti mempelajari matematika haruslah
bertahap dan berurutan serta mendasarkan
kepada pengalaman belajar yang lalu.

Persoalan motivasi ini, juga dikaitkan
dengan persoalan minat, minat adalah
suatu kondisi yang terjadi apabila
seseorang melihat ciri-ciri atau situasi
yang dihubungkan dengan keinginan-
keinginan atau kebutuhan-kebutuhan
dirinya sendiri. Oleh karena itu apa yang
dilihat seseorang sudah tentu akan
membangkitkan minatnya, melihat
rendahnya minat belajar siswa terhadap
pembelajaran matematika, yang
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berpengaruh terhadap pembelajarannya
dalam proses belajar mengajar.

Hal ini menunjukkan bahwa minat
belajar merupakan kecenderungan jiwa
seseorang kepada seseorang karena itu
merasa ada kepentingan dengan sesuatu
itu. Menurut Bernad (dalam Sardiman,
2014:76), minat timbul tidak secara tiba-
tiba/spontan, melainkan timbul akibat dari
partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada
waktu belajar atau bekerja. Jadi jelas
bahwa soal minat akan selalu berkait
dengan soal kebutuhan dan keinginan.
Selanjutnya untuk membantu keberhasilan
belajar adalah minat yang kuat terhadap
ilmu yang dipelajari.

Minat (keinginan) terhadap sesuatu bisa
timbul apabila sesuai dengan bakat yang
dimiliki. Atau setidaknya dapat
menimbulkan kesenangan dan kepuasan
bagi orang yang mempelajarinya. Ada
orang yang berminat kepada suatu bidang
ilmu hanya karena ilmu itu sedang populer
saat itu. Ada pula karena ilmu itu diajarkan
oleh guru yang pribadinya sangat
disenangi dan sangat simpati padanya.
Minat seperti ini kalau tidak didukung oleh
bakat tidak akan tahan lama. Namun
berapun besar kecilnya minat seseorang
kepada suatu bidang (jenis) ilmu, baik
ilmu keterampilan maupun ilmu non
keterampilan pasti akan membantu
kelancaran dan kesungguhan belajar. Oleh
karena dengan adanya minat berarti daya
penggerak atau pendorong untuk belajar
akan bertambah disamping motivasi yang
sudah ada. Semakin besar minat semakin
besar daya pendorong untuk belajar. Salah
satu untuk menumbuhkan minat dengan
cara selalu memikirkan dan menyadari
bahwa semua ilmu yang baik pasti
bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi
orang lain. Oleh karena itu apa yang dilihat
seseorang sudah tentu akan
membangkitkan minatnya, sejauh apa yang
dilihat itu mempunyai hubungan dengan
dirinya sendiri.

“Minat adalah kecenderungan jiwa
yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa aktivitas atau

kegiatan (Slameto, 1995)”. Seseorang yang
berminat terhadap suatu aktivitas dan
memperhatikan itu secara
konsisten dengan rasa senang. Menurut
Kartono (1995), minat merupakan
moment-moment dari kecenderungan jiwa
yang terarah secara intensif kepada suatu
obyek yang dianggap paling efektif
(perasaan, emosional) yang didalamnya
terdapat elemen-elemen efektif (emosi)
yang kuat.

Minat juga berkaitan dengan
kepribadian. Jadi pada minat terdapat
unsur-unsur pengenalan (kognitif), emosi
(afektif), dan kemampuan (konatif) untuk
mencapai suatu objek, seseorang suatu soal
atau suatu situasi yang bersangkutan
dengan diri pribadi. Menurut Hardjana
(1994), minat merupakan kecenderungan
hati yang tinggi terhadap sesuatu yang
timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau
tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu
yang ada didalam diri sisswa. Minat dapat
diartikan kecenderungan untuk dapat
tertarik atau terdorong untuk
memperhatikan seseorang sesuatu
barang atau kegiatan dalam
bidang-bidang tertentu (Lockmono, 1994).
Minat dapat menjadi sebab sesuatu
kegiatan dan sebagai hasil dari
keikutsertaan dalam suatu kegiatan.
Karena itu minat belajar adalah
kecenderungan hati untuk belajar untuk
mendapatkan informasi, pengetahuan,
kecakapan melalui
usaha, pengajaran atau pengalaman (Har
djana,1994).

Matematika juga harus membekali
siswa dengan kemampuan pemahaman
konsep. Erman suherman, dkk (2003:25)
bahwa matematika tumbuh dan
berkembang sebagai penyedia jasa layanan
untuk pengembangan ilmu-ilmu yang lain
sehingga pemahaman konsep suatu materi
dalam matematika haruslah ditempatkan
pada prioritas yang utama. Mata pelajaran
matematika diberikan kepada siswa untuk
membekali kemampuan berpikir logis,
kritis, kreatif, dan inovatif. Selain itu, mata
pelajaran matematika juga membekali
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siswa untuk bekerjasama. Kompetensi
tersebut diperlukan agar siswa dapat
memiliki kemampuan memperoleh,
mengelola, dan memanfaatkan informasi
untuk bertahan hidup pada keadaan yang
selalu berubah, tidak pasti, dan kempetitif
(depdiknas, 2006).

Pemahaman merupakan terjemahan
dari istilah understanding yang diartikan
sebagai penyerapan arti suatu materi yang
dipelajari. Dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia, paham berarti mengerti dengan
tepat, sedangkan konsep berarti suatu
rancangan. Sedangkan dalam matematika,
konsep adalah suatu ide abstrak yang
memungkinkan seseorang untuk
menggolongkan suatu objek atau kejadian.
Jadi pemahaman konsep adalah pengertian
yang benar tentang suatu rancangan atau
ide abstrak. Nasution (2006)
mengungkapkan “Konsep sangat penting
bagi manusia, karena digunakan dalam
komunikasi
dengan orang lain, dalam berpikir, dala
m belajar, dan membaca. Tanpa konsep be
lajar akan sangat terlambat. Hanya dengan
bantuan konsep dapat dijalankan
pendidikan formal.”

Kemampuan pemahaman konsep
matematis adalah salah satu tujuan penting
dalam pembelajaran, memberikan
pengertian bahwa materi-materi yang
diajarkan kepada siswa bukan hanya
sebagai hafalan, namun lebih dari itu.
Dengan pemahaman siswa dapat lebih
mengerti akan konsep materi pelajaran itu
sendiri. pemahaman  matematis juga
merupakan salah satu tujuan dari setiap
materi yang disampaikan oleh guru, sebab
guru merupakan pembimbing siswa untuk
mencapai konsep yang diharapkan. Hal ini
sesuai dengan Hudoyo ( dalam Herdian,
2010 ) yang menyatakan tujuan mengajar
adalah agar pengetahuan yang
disampaikan dapat dipahami peserta didik.

Dalam penelitian ini, hasil belajar
diperoleh siswa berdasarkan hasil tes
pemahaman konsep. Menurut
Depdiknas (dalam Jannah, 2007: 18)
menjelaskan Penilaian perkembangan

siswa dicantumkan dalam indikator dari
kemampuan pemahaman konsep sebagai
hasil belajar matematika. Indikator
tersebut adalah sebagai berikut: 1)
Menyatakan ulang suatu konsep. 2)
Mengklasifikasikan objek-objek menurut
sifat-sifat tertentu. 3) Memberi contoh dan
non-contoh dari konsep. 4)
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi matematika. 5)
Mengembangkan syarat perlu dan syarat
cukup suatu konsep. 6) Menggunakan,
memanfaatkan dan memilih prosedur atau
operasi tertentu. 7)
Mengaplikasikan konsep

Departemen pendidikan nasional (2007)
menyatakan ada beberapa aspek yang
perlu dikembangkan dalam pembelajaran
matematika. Di antaranya adalah
pemahaman konsep, pemecahan masalah,
serta penalaran dan komunikasi.
Pemahaman konsep merupakan fondasi
dari dua aspek lainnya. Pernyataan tersebut
sesuai dengan pendapat O’connell
(2007:18) yang menyatakan bahwa dengan
pemahaman konsep, siswa akan lebih
mudah dalam memecahkan permasalahan
karena siswa akan mampu mengaitkan
serta memecahkan permasalahan tersebut
dengan berbekal konsep yang sudah
dipahaminya. Sedangkan kemampuan
siswa dalam bernalar serta berkomunikasi
juga akan lebih baik jika siswa mempunyai
pemahaman konsep yang baik karena
menurut Arends (2007: 322) konsep
adalah dasar untuk dasar bernalar dan
berkomunikasi sehingga dengan adanya
pemahaman konsep siswa tidak hanya
akan sekedar berkomunikasi tetapi siswa
akan berkomunikasi secara baik dan benar
karena mereka mempunyai pemahan
tentang konsep yang mereka
komunikasikan.

Sebaliknya, jika pemahaman konsep
masih kurang maka siswa akan cenderung
mengalami kesulitan dalam melakukan
pemecahan masalah ataupun dalam
bernalar serta mengkomunikasikan suatu
konsep. Menyadari pentingnya
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pemahaman konsep dalam pembelajaran
matematika, maka pembelajaran tersebut
perlu direncanakan sedemikian rupa
sehingga pada akhir pembelajaran siswa
bisa memahami konsep yang dipelajarinya.

Menurut Dienes ( dalam ruseffendi,
1980:134) menyatakan,’’ bahwa setiap
konsep matematika dapat dipahami dengan
mudah apabila kendala utama yang
menyebabkan siswa sulit memahami dapat
dikurangi atau dihilagkan.” Dienes
berkeyakinan bahwa siswa pada umunya
melakukan abstraksi berdasarkan intuisi
dan pengalaman kongkrit, sehingga cara
mengajarkan konsep-konsep matematika
dapat dilakukan dengaan menggunakan
bantuan objek kongkrit.

Dengan demikian, dalam mengajarkan
matematika perlu adanya benda-benda
kongkrit yang merupakan model dari ide-
ide matematika, yang selanjutnya disebut
sebagai alat peraga dan alat bantu
pembelajaran. Alat bantu pembelajaran ini
digunakan dengan maksud agar siswa
dapat mengoptimalkan panca inderanya
dalam proses pembelajaran, mereka dapat
melihat, meraba, mendengar, dan
merasakan objek yang sedang dipelajari.

Dimana pemahaman konsep merupakan
salah satu fokus pembelajaran matematika.
Akan tetapi, dalam pembelajaran
matematika masih jarang sekali guru
memperhatikan pemahaman konsep siswa.
Sehingga hal ini akan mengakibatkan
rendahnya kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa. Selain itu media
belajar matematika juga sangat
mempengaruhi pemahaman konsep siswa
dan minat belajar siswa.

Pada saat ini masih banyak guru yang
menggunakan model pmbelajaran yang
monoton atau model ceramah. Pada saat
peneliti melaksanakan PPL model yang
diajarkan guru masih tergolong model
ceramah yang mengakibatkan siswa
cenderung bosan dan mengantuk. Oleh
sebab itu, siswa selalu mengalami
kesulitan atau kesalahan dalam
menyelesaikan soal tentang segitiga, yaitu
pada saat menentukan keliling dan luas

segitiga. Itu dapat diakibatkan karena
minat belajar dan kemampuan
pemahamaan konsep matematika siswa
masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, guru harus mampu memilih dan
menggunakan model pembelajaran yang
tepat, sehingga kesulitan siswa dalam
mempelajari konsep segitiga dapat diatasi.
Ada beberapa model pebelajaran yang
dapat digunakan, salah satunya adalah
model pembelajaran group to group
exchange. Menurut Slavin (dalam Isjoni,
2009:15) bahwa: “Pembelajaran kooperatif
adalah suatu model pembelajaran dimana
sisiwa belajar dan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang
dengan struktur kelompok heterogen”.

Menurut Prayoga dan Ayu Silviana
(2010:434) juga mengemukakan bahwa
model GGE adalah suatu format diskusi
yang memberikan tugas-tugas yang
berbeda diberikan kepada kelompok siswa
yang berbeda. Model GGE menuntut siswa
untuk berfikir tentang apa saja yang
dipelajari, memberi kesempatan berdiskusi
atau bersosialisasi dengan teman, bertanya
dan berbagi pengetahuan kepada teman
lainnya.

Pembelajaran aktif merupakan induk
pembelajaran dari model-model
pembelajaran lain. Pembelajaran aktif atau
active larning menuntun siswa untuk
selalu aktif dalam pembelajaran.
Pembelajaran aktif juga mengharuskan
pembelajaran yang berpusat pada siswa,
sehingga aktivitas siswa lebih
mendominasi dari pada aktivitas guru.
Dengan demikian pembelajaran dengan
menekankan keaktifan siswa akan lebih
bermakna dan menjadikan pembelajaran
lebih berkesan bagi siswa.

Pembelajaran aktif secara sederhana
didefenisikan sebagai metode pengajaran
yang melibatkan siswa secara aktif dalam
proses pembelajaran. Pembelajaran aktif
mengkondisikan agar siswa selalu
melakukan pengalaman belajar yang
bermakna dan senantiasa berpikir tentang
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apa yang dapat dilakukannya selama
pembelajaran (Warsono dan Hariyanto,
2013: 12).

Silberman (dalam Raisul Muttaqien,
2013: 178) menyatakan bahwa salah satu
model pebelajaran aktif adalah model
group to group exchange. Model Group to
Group Exchange (GGE) atau yang dikenal
dengan pertukaran kelompok dengan
kelompok merupakan salah satu model
pembelajaran aktif. Silberman (dalam Dani
Dharyani, 2010: 176) menyatakan model
GGE adalah memberikan tugas berbeda
kepada para kelompok peserta yang
kemudian setiap kelompok “mengerjakan”
apa yang dipelajari kepada semua
kelompok peserta. Model GGE ini
menuntut siswa untuk selalu aktif dalam
pembelajaran, dan diminta untuk saling
mengerjakan kepada sesama siswa.

Menurut Prayoga dan Ayu Silviana
(2010:434) juga mengemukakan bahwa
model GGE adalah suatu format diskusi
yang memberikan tugas-tugas yang
berbeda diberikan kepada kelompok siswa
yang berbeda. Model GGE menuntut siswa
untuk berfikir tentang apa saja yang
dipelajari, memberi kesempatan berdiskusi
atau bersosialisasi dengan teman, bertanya
dan berbagi pengetahuan kepada teman
lainnya. Model GGE merupakan model
pembelajaran yang menerapkan langkah
cepat, menyenangkan, mendukung dan
menarik hati.

Berdasarkan pengertian dari kedua ahli
tersebut, model GGE memiliki ciri khas
membagikan tugas yang berbeda–beda tiap
kelompoknya, kemudian kelompok ini
dibagi secara heterogen agar menjadi
keragaman setiap kelompok. Permasalahan
atau tugas yang berbeda-beda pada setiap
kelompok akan memberikan kesempatan
untuk berinteraksi antar kelompok saling
bertukar materi atau permasalahan yang
diterimanya dan dituntut untuk
menjelaskan kepada temannya tentang
tugas yang diterimanya.

Menurut Prayoga dan Ayu Silviana
(2010:435) tujuan penggunaan model
GGE adalah memungkinkan siswa belajar

lebih aktif serta melatih tanggung jawab
dan kepemimpinan pada diri siswa, siswa
juga akan termotivasi dalam mengikuti
kegiatan belajar dan semua siswa akan
memperoleh banyak pengetahuan dan
penglaman. Kemudian dijelaskan juga
bahwa melalui model GGE siswa mampu
berinteraksi secara terbuka, berdialog, dan
interaktif dibawah bimbingan guru dan
tutor sebaya, sehingga siswa termotivasi
untuk menguasai bahan ajar yang
disajikan.

Dengan demikian model GGE
pengintergrasian antara metode diskusi,
tanya jawab dan pengajaran terhadap
sesama teman serta melatih siswa agar
mampu bersosialisasi dengan teman lain
dan saling bertukar pengalaman yang
berbeda-beda untuk mencapai tujuan
bersama. Model GGE ini melibatkan siswa
aktif secara berkelompok yang heterogen,
sementara guru sebagai fasilitator yang
membimbing apabila ada kesalahan

Selain penggunaan model pembelajaran
yang tepat, seorang guru harus mampu
dalam penggunaan media yang
mendukung proses pembelajaran agar
lebih efektif dan efesien khususnya dalam
bidang studi matematika. Salah satu media
yang dapat digunakan dalam proses
pembelajaran adalah media audio visual.
Media audio visual merupakan media
pembelajaran yang dapat membangkitkan
memotivasi, minat belajar, dan
pemahaman konsep matematika siswa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas  dengan menerapkan model
pembelajaran group to group exchange
dengan tujuan untuk meningkatkan minat
belajar matematika dan pemahaman
konsep matematika siswa. Pelitian ini
dilakukan dikelas VII SMP Negeri 1 P.
Siantar. Penelitian ini dilaksanakan
disemester ganjil dikelas VII SMP Negeri
1 P. Siantar. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 P.
Siantar. Tahun ajaran 2017/2018 yang
terdiri dari satu kelas dan berjumlah 32
orang. Objek penelitian ini untuk
meningkatkan minat belajar dan
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kemampuan pemahaman konsep dengan
menerapkan model pembelajaran group to
group exchange dengan bantuan media
belajar matematika.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu
penelitian tindakan kelas, maka penelitian
ini memiliki beberapa tahap yang
merupakan suatu siklus. Tiap siklus
dilaksanakan sesuai dengan perubahan
yang akan dicapai. Pada penelitian ini jika
siklus I tidak berhasil, yaitu proses belajar-
mengajar tidak berjalan dengan baik
sehingga minat dan kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa
masih rendah maka dilaksananakan siklus
II di kelas yang sama dalam waktu yang
berbeda, untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Prosedur penelitian ini
mengikuti tahapan sebagai berikut.

Analisa data dalam penelitian ini
dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 1)
Reduksi Data. Proses reduksi data
dilakukan dengan menyeleksi,
menyederhanakan dan
mentransformasikan data yang telah
disajikan dalam bentuk transkrip catatan
lapangan. Kegiatan reduksi data ini
bertujuan untuk melihat kesalahan jawaban
siswa dalam menyelesaikan soal-soal
segitiga dan tindakan apa yang dapat
dilakukan umtuk memperbaiki kesalahan
itu. 2) Paparan Data. Terdiri dari: a)
Menganalisis Hasil Observasi. Hasil
observasi aktivitas siswa dianalisis secara
deskriptif dengan menggunakan persentase
secara kuantitatif, yaitu menghitung total
aktivitas yang dilakukan siswa selama
pembelajaran menurut kategori
pengamatan dan Menghitung presentasi
masing-masing siswa. b) Ketuntasan
Individual. Untuk menentukan ketuntasan

belajar siswa (individual) baik untuk
kemampuan komunikasi maupun
kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa. Setiap siswa dikatakan
tuntas belajarnya (ketuntasan individual)
jika proporsi jawaban benar siswa ≥ 65%.

Tingkat keberhasilan penelitian ini
ditandai dengan perubahan kearah
perbaikan dari minat belajar dan
kmampuan pemahaman konsep
matematika siswa dalam proses
pembelajaran. Indikator tersebut adalah: 1)
Adanya peningkatan rata-rata skor angket
≥ 80 % dari seluruh siswa. 2) Tercapainya
ketuntasan belajar secara klasikal siswa
dengan jumlah yang termasuk yaitu ≥ 80
% dari seluruh siswa. 3) Tercapainya
ketuntasan belajar individual dengan
memperoleh skor tes kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa ≥
65. 4) Hasil lembar observasi antara siswa
dengan metode pembelajaran yang
dilakukan ada peningkatan dari siklus I ke
siklus II.

Apabila indikator keberhasilan diatas
tercapai maka pembelajaran yang
dilaksanakan peneliti dapat berhasil.
Tetapi jika indikatornya belum tercapai
maka pengajaran yang dilaksanakan belum
berhasil dan dilanjutkan ke siklus
berikutnya dalam mempertimbangkan
hasil observasi terhadap peneliti sebagai
guru selama proses pembelajaran, untuk
memperbaiki pada siklus berikutnya.
HASIL PENELITIAN
Siklus I

Hasil yang diperoleh setelah diberikan
angket pada siklus I untuk minat belajar
siswa dapat dilihat bahwa 4 orang dari 32
orang siswa mencapai minat belajar yang
baik (skor ≥ 70 yaitu sekitar 12.5%)
sedangkan 28 orang siswa lainnya
memiliki minat belajar siswa cukup
(87.5%). Dari paparan data tersebut dapat
disimpulkan bahwa minat belajar siswa
belum tercapai dengan baik sehingga
dilanjutkan ke siklus berikutnya. Hasil
yang diperoleh setelah diberikan Post-tes I
pada siklus I untuk kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa
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kelas VII SMP Negeri 1 P. Siantar
Belawan dapat dilihat bahwa 4 orang dari
32 siswa mencapai ketuntasan belajar
(nilainya ≥ 65 yaitu sekitar 12.5%)
sedangkan 28 orang siswa lainnya (87.5%)
tidak mencapai kriteria ketuntasan belajar.
Dari hasil diperoleh bahwa diperoleh
ketuntasan belajar secara klasikal hanya
12.5%, belum mencapai ketuntasan belajar
secara klasikal yakni 87.5% siswa dari 32
orang yang mencapai nilai ≥65%. Dari
pemaparan data tersebut dapat disimpulkan
bahwa kriteria ketuntasan klasikal belum
tercapai sehingga dilanjutkan ke siklus
berikutnya.

Peneliti juga menemukan beberapa
kekurangan dari pelaksaan siklus I, dimana
kekurangan tersebut akan dapat digunakan
untuk memperbaiki pembelajaran pada
siklus II. Kekurangannya, yaitu:
1. Dalam belajar kelompok masih ada

siswa yang belum berani
mengemukakan pendapat dan
mengomentari presentasikan temannya
dan masih perlu perbaikan supaya dapat
lebih baik lagi.

2. Siswa yang aktif dalam kelompok
masih didominasi oleh siswa yang
pandai dan masih banyak siswa dalam
kelompoknya hanya menunggu jawaban
dari teman kelompoknya.

3. Kemampuan siswa dalam mengerjakan
soal Segitiga masih rendah. Hal ini
dapat dilihat dari kesalahan yang
dilakukan siswa dalam menyelesaikan
tes.
Karena ketuntasan pembelajaran belum

tercapai, maka perlu dilaksanakan
perbaikan pembelajaran. Untuk itu
pembelajaran dilanjutkan ke siklus II
dengan memperhatikan dan memperbaiki
segala kekurangan yang terdapat pada
Siklus I. Hasil Angket dan Pos-tes I
digunakan sebagai acuan dalam
memberikan tindakan pada Siklus II untuk
mencapai tujuan untuk meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan
komunikasi matematis.
Siklus II

Setelah dilakukan pengamatan terhadap
kegiatan pembelajaran siswa dengan
menerapkan model pembelajaran Group to
Group Exchange pada materi segitiga di
Siklus II diperoleh data bahwa dalam
melakukan kegiatan pembelajaran
sebagian besar siswa masuk kategori aktif,
dimana 28 siswa (87.5%) dari 32 siswa
sudah memiliki minat belajar yang baik
(skornya ≥70), sedangkan 4 siswa lainnya
(12.5%) masih memiliki minat belajar
yang cukup. Sedangkan untuk kemampuan
pemahaman konsep matematika 28 siswa
(87.5%) dari 32 siswa sudah aktif belajar
(nilaninya≥65), sedangkan 4 siswa lainnya
(12.50%) belum tuntas belajar.

Untuk hasil minat belajar siswa
diperoleh setelah diberikan angket pada
Siklus II dapat dilihat, yaitu: 3 orang
sekitar 9.375% dari 32 orang siswa
mencapai minat belajar yang sangat baik
(skornya ≥ 80) sedangkan 25 orang siswa
lainnya (78.125%) mencapai minat belajar
yang baik, dan 4 orang siswa lagi (12.5%)
masih memiliki minat belajar yang cukup.
Dalam hal ini, terlihat bahwa terdapat
peningkatan rata-rata minat belajar siswa
dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I rata-
rata minat belajar siswa adalah 66.21%
dan pada siklus II rata-rata minat belajar
siswa adalah 72.03%. Hal ini telah
mencapai target peningkatan minat belajar
siswa terdapat siswa telah
mencapai minat belajar yang baik.

Untuk kemampuan pemahaman konsep
mateatika siswa hasil yang diperoleh pada
Siklus II setelah Pos-test II diberikan,
dapat dilihat bahwa 28 orang dari 32 orang
siswa mencapai ketuntasan belajar
(nilainya ≥65 yaitu sekitar 87.5%),
sedangkan 4 orang siswa lainnya (12.5%)
tidak mencapai ketuntasan belajar. Dalam
hal ini, terlihat bahwa terdapat peningkatan
ketuntasan klasikal antara siklus I dan
siklus II. Pada Siklus I persentase
ketuntasan klasikal hanya mencapai
12.5%, sedangkan pada Siklus II
ketuntasan klasikal sudah mencapai
87.5%. Dengan peningkatan hasil Pos-test
sebesar 75%. Hal ini berarti telah
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mencapai target peningkatan kemampuan
komunikasi matematis siswa yaitu terdapat

siswa telah mencapai nilai ≥ 65
maka ketuntasan  belajar siswa secara
klasikal tercapai sehingga penelitian ini
dihentikan sampai pada siklus II.
Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data yang telah dilakukan,
diperoleh temuan penelitian sebagai
berikut:
1. Angket minat belajar siswa meningkat,

dimana rata-rata angket minat belajar
siswa  pada siklus I adalah 66.21 dan
pada siklus II meningkat menjadi 72.03

2. Kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa meningkat, dimana
tes siklus I rata-rata kemampuan
pemahaman konsep siswa adalah 23.93
dan pada siklus II meningkat menjadi
45.25

3. Presentasi minat belajar siswa pada
siklus I adalah 21 siswa yang memiliki
minat belajar ≥ 65% telah memiliki
minat belajar yang sedang dan pada
siklus II presentsi minat belajar siswa
meningkat menjadi 31 siswa

4. Pada kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa, ketuntasan balajar
individual juga meningkat. Dari hasil
yang diperoleh pada siklus I 4 siswa
memiliki nilai hasil belajar ≥ 65 telah
tuntas dalam belajar kemudian
mengalami peningkatan pada siklus II
yaitu 28 siswa memiliki nilai hasil
belajar ≥ 65% telah tuntas belajar

5. Ketuntasan belajar klasikal pada
kemampuan pemahaman konsep siswa
pada siklus I adalah 12.5%, sedangkan
pada siklus II terjadi peningkatan
ketuntasan hasil belajar klasikal menjadi
87.5%

6. Hasil observasi menunjukkan rata-rata
penilaian observasi guru pada siklus I
sebesar 3 dalam kategori baik dan
meningkat pada siklus II dengan rata-
rata penilaian observasi guru sebesar 3.5
dalam kategori sangat baik. Besar
peningkatan rata-rata penilaian

observasi guru dari siklus I ke siklus II
adalah sebesar 0.5

7. Hasil observasi rata-rata penilaian
observasi siswa pada siklus I sebesar
53.12% dala kategori aktif, yang kurang
aktif 21.78%, dan yang dalam kategori
tidak aktif sebesar 28.12%, dan
meningkat pada siklus II dengan rata-
rata penilaian observasi siswa sebesar
84.37% dalam kategori aktif dan yang
dalam kategori kurang aktif sebesar
15.63%, dan yang tidak aktif adalah
sebesar 0%. Besar peningkatan rata-rata
penilaian observasi siswa dari siklus I ke
siklus II adalah sebesar 31.28%.

8. Penerapan model pembelajaran
kooperatif dengan bantuan media belajar
untuk meningkatkan minat belajar dan
kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa kelas VII SMP Negeri
1 P. Siantar Belawan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian,
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
Penerapan Group To Group Exchange
dapat meningkatkan minat belajar dan
kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa pada materi segitiga di
kelas VII SMP Negeri 1 P. Siantar
Belawan
Saran

Adapun saran yang dapat diperoleh dari
hasil penelitian ini yaitu:
1. Kepada guru matematika, dalam

mengajarkan materi segitiga
hendaknya guru menggunakan model
pembelajaran kooperatif Group To
Group Exchange sebagai alternatif
untuk meningkatkan minat belajar dan
kemampuan pemahaman konsep

2. Bagi siswa khususnya siswa kelas VII
SMP Negeri 1 P. Siantar Belawan
diharapkan untuk mempunyai minat
belajar yang tinggi, memiliki
kepercayaan diri untuk bertanya yang
lebih bermakna dan  yang memang
belum dimengerti dalam
poembelajaran, serta tidak takut untuk



ISSN: 2442-7616Volume 3, Nomor 2, Edisi Nopember 2017

100
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru terutama secara lisan.

3. Kepada peneliti yang berminat
melakukan penelitian dengan objek
yang sama diharapkan mampu
mengelola kelas dengan baik dan
mampu mengembangkan penelitian
dengan mempersiapkan model
pembelajaran debat dengan lebih baik.
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