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A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

Dalam proses pembelajaran hasil belajar merupakan kriteria keberhasilan yang

sangat penting. Oleh karena itu, tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang

instrumen (tes) yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa guna

mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan data tersebut guru dapat mengembangkan

dan memperbaiki program pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah terjadi proses

belajar mengajar yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa, dari luar diri siswa

dan faktor lingkungan.1 Gagne menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan kapasitas

terukur dari perubahan individu yang diinginkan berdasarkan ciri-ciri atau variabel

bawaannya melalui perlakuan pengajaran tertentu.2 Djamarah menyatakan hasil belajar

adalah perubahan yang yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah

dilakukan oleh individu.3 Dimyati dan Mudjiono menyatakan hasil belajar merupakan

hasil yang dicapai siswa dalam bentuk angka-angka setelah diberikan tes hasil belajar

pada setiap akhir pembelajaran.4 Nana Syaodih berpendapat bahwa hasil belajar adalah

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang

dimiliki seseorang.5

1Ibid., h.39
2Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan

Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara,  2011), h.137
3Syaiful Bahri Djamarah, Psykologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 175
4Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 200
5Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009),  h.102
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Menurut Mulyono, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah

melalui kegiatan belajar.6 Menurut Thursan, hasil belajar merupakan suatu yang

diperoleh dari proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya

pikir, kemampuan, dan lain-lain7. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak

sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu, sudah tentu tidak setiap perubahan dalam

diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.8 Toto Ruhimat dkk mengatakan

bahwa proses perubahan dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai yang paling

kompleks, yang bersifat pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian

dalam proses serta hasil belajar.9

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terdapat kesamaan bahwa hasil belajar

adalah perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau dari luar

diri peserta didik setelah menerima proses pembelajaran, yang dinyatakan dengan angka

atau nilai.

Hasil belajar matematika merupakan hasil kegiatan dari belajar matematika

dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perlakuan atau pembelajaran yang

dilakukan oleh siswa, atau dengan kata lain adalah apa yang diperoleh siswa dari proses

belajar matematika.10 Oemar Hamalik juga mengatakan bahwa hasil belajar matematika

adalah perubahan yang terjadi pada anak didik setelah melakukan pembelajaran

6Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), h. 37

7Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif , (Jakarta: Puspa swara, 2005), h. 1
8Slameto, Belajar dan factor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 2
9Toto Ruhimat, dkk, Kurikulum & Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.140
10Hamzah B. Uno, Op.Cit., h. 139



matematika. Perubahan anak didik tersebut merupakan perubahan tingkahlaku yang

mencakup seluruh aspek yaitu, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.11 Jadi

hasil belajar matematika adalah hasil belajar yang diperoleh setelah terjadi proses

pembelajaran matematika.

Menurut Benyamin S. Bloom yang dikutip Sudjana mengemukakan bahwa hasil

belajar dibagi menjadi 3 ranah yaitu: 12

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam
aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan
evaluasi.

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni
penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

c. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan
bertindak yang terdiri dari enam aspek, yakni gerakan reflek, keterampilan gerakan
dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan keterampilan
kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif.

Dari pernyataan Benyamin tersebut dapat dipahami bahwa hasil belajar

matematika adalah kemampuan dalam menguasai materi, memahami konsep melalui

aspek kognitif yang dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika dengan tidak

mengabaikan aspek afektif dan psikomotor. Jadi, peran guru sangat besar dalam

membantu mengembangkan struktur kognitif siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran matematika.

Menurut Muhibbin Syah ada tiga faktor yang mempengaruhi hasil belajar

diantaranya adalah:13

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini meliputi aspek
psiologis dan psikologis, aspek psiologis adalah aspek yang menyangkut tentang

11Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: PT Sinar Baru Algasindo, 2007),
h. 23

12Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2008), h. 23

13 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 135



keberadaan kondisi fisik (jasmani), sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat
kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan lain-lani.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu, faktor ini meliputi faktor
lingkungan sosial dan non-sosial, faktor lingkungan sosial meliputi keberadaan
guru, teman-teman dan lain sebagainya, sedangkan faktor lingkungan non-sosial
meliputi gudung, tempat tinggal siswa, alat-alat, dan sebagainya.

c. Faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi
dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-
materi pelajaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Thursan Hakim

diantaranya14:

a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang
meliputi: Pertama, Faktor Biologis yaitu segala yang berhubungan dengan keadaan
fisik siswa yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi fisik yang
normal, kondisi kesehatan fisik. Kedua, Faktor Psikologis yaitu segala yang
bersangkutan dengan kondisi mental siswa yang meliputi intelegensi, kemauan,
bakat, daya ingat, daya konsentrasi.

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang meliputi: Faktor
Lingkungan Keluarga, Faktor Lingkungan Sekolah, Faktor Lingkungan
Masyarakat, Faktor Waktu.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, diharapkan

proses belajar mengajar benar-benar dilakukan dengan baik, agar dapat melakukan

perubahan pada siswa sehingga mendapatkan hasil belajar yang baik.

2. Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning)

Pada mulanya strategi digunakan dalam dunia militer dan diartikan sebagai cara

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seseorang

yang berperang dalam mengatur strategi, untuk memenangkan suatu peperangan

sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan membimbing bagaimana kekuatan pasukan

yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sehingga mencapai

14 Thursan hakim, Op. Cit. h. 11-21



tujuan yang diinginkan. Sebagaimana dikatakan oleh Wina Sanjaya bahwa strategi

digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.15

Strategi pembelajaran diartikan sebagai urutan langkah yang digunakan guru

untuk membawa siswa dalam suasana tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Wina

Sanjaya mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah menyusun pengalaman belajar

siswa.16 Dibuku lain Wina Sanjaya juga mengatakan bahwa strategi pembelajaran dapat

diartikan sebagai perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu.17 Menurut Jamal strategi pembelajaran adalah

serangkaian dan keseluruhan tindakan strategis guru dalam merealisasikan perwujudan

kegiatan pembelajaraan aktual yang efektif dan efesien, untuk pencapaian tujuan

pembelajaran.18 Nana Sudjana berpendapat bahwa strategi mengajar pada dasarnya

adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan pengajaran melalui

cara tertentu, yang dinilai lebih efektif dan efesien.19 Dengan demikian, strategi

pembelajaran merupakan pola umum rentetan kegiatan yang dilakukan seorang guru

dalam pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan

tertentu.

Menurut Iif Khoiru Ahmadi dkk strategi pembelajaran adalah rencana tindakan

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber

15Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 293
16Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), h.187
17Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:

Kencana, 2006), h.126
18Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan

Menyenangkan), (Jogjakarta: Diva Press, 2011), h.27
19Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,

2011), h. 147



daya/kekuatan dalam pembelajaran.20 Yatim Riyanto mengatakan bahwa strategi

pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefesienkan, dan

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen pembelajaran

dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran.21 Menurut

Trianto strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara

mengorganisasi materi pelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.22

Oemar Hamalik mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum untuk

mewujudkan proses belajar mengajar.23 Dalam buku yang lain Oemar Hamalik juga

mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan penerjemah filsafat atau teori

mengajar menjadi rumusan tentang cara mengajar yang harus ditempuh dalam situasi-

situasi khusus atau dalam keadaan tertentu yang spesifik.24

Pendapat Wina, Jamal, Nana, Iif, Yatim Riyanto, Trianto, dan Oemar Hamalik

tentang strategi pembelajaran mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengatakan

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang berisi rangkaian kegiatan

termasuk penggunaan metode pembelajaran, pemanfaatan fasilitas-fasilitas dan sumber

belajar lainnya yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pembelajaran aktif menurut Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu

Aryani adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara

aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi

20Iif Khoiru Ahmadi dkk, Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu, (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2011), h.12

21Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132
22Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 180
23Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2010), h.162
24Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2008), h.183.



aktivitas pembelajaran.25 Hartono mengatakan bahwa pembelajaran aktif (active

learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki

oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu

pembelajaran aktif (active learning) juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian

siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.26 Di sisi lain, Silberman

menyatakan lingkungan fisik dalam kelas dapat mendukung atau menghambat kegiatan

belajar aktif.27 Sehingga dari pernyataan tersebut perlengkapan kelas perlu disusun

ulang untuk menciptakan formasi tertentu yang sesuai dengan kondisi belajar siswa.

Namun begitu  tidak ada satu susunan atau tata letak yang mutlak ideal, namun ada

banyak pilihan yang tersedia. Sepuluh kemungkinan susunan tata letak meja dan kursi

yang disarankan sebagai berikut: bentuk U, gaya tim, meja konferensi, lingkaran,

kelompok pada kelompok, ruang kerja, pengelompokan berpencar, formasi tanda

pangkat, ruang kelas tradisional, dan auditorium. 28

Belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi

pembelajaran yang komprehensif. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat

peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja

kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran.

Juga terdapat teknik-teknik memimpin belajar bagi seluruh kelas, bagi kelompok kecil,

merangsang diskusi dan debat, mempraktikkan keterampilan-keterampilan, mendorong

25Hisyam Zaini dkk, Op.Cit.,h. xvi
26Hartono dkk, PAIKEM Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan,

(Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2008), h39
27Melvin L. Silberman, Op.Cit., h.35
28Ibid., h.36-41



adanya pertanyaan-pertanyaan bahkan membuat peserta didik dapat saling mengajar

satu sama lain.

Dari pembahasan di atas, tips-tips di bawah ini dapat digunakan guru untuk

mengarah pada strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam  belajar:

a. Selalu berpenampilan menarik dan penuh wibawa. Kesan pertama siswa saat

bertemu gurunya adalah fisik dari guru tersebut, dengan penampilan yang menarik

dan penuh wibawa akan membuat kesan yang positif dari siswa, sehingga dengan

mudah guru akan dapat membawa siswa kedalam suasana belajar yang guru

inginkan.

b. Manfaatkan pertemuan pertama dengan siswa untuk perkenalan antar warga kelas,

tunjukkan cara-cara belajar matematika yang baik, buatlah kesepakatan (kontrak)

terkait norma-norma yang harus dipatuhi oleh warga kelas.

c. Buatlah formasi tata letak meja, kursi, pajangan dinding, dan perabot kelas yang

lain sesuai dengan kesepakatan warga kelas dan kebutuhan.

d. Siapkan semua peralatan  yang akan digunakan di dalam ruang kelas sebelum

memulai pembelajaran.

e. Mulailah proses belajar mengajar dengan materi yang ringan  tetapi menantang

yang dapat merangsang siswa turut aktif berfikir. Kemudian masuk pada materi

yang akan kita ajarkan dengan senantiasa melibatkan siswa dalam proses belajar

mengajar. Misalkan senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi

yang kita ajarkan agar siswa lebih mudah memahami materi yang kita berikan.

f. Selalu memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu serta dengan salam yang

menghangatkan, yaitu salam penuh kasih dan hormat.



g. Gunakan bahasa yang santun, hormat, dan dengan nada bicara yang lembut.

h. Memahami dan menghormati berbagai perbedaan yang ada.

i. Menghormati kerahasiaan setiap siswa

j. Tidak merendahkan dan mencemooh siswa

k. Memberi kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk bicara dan jangan

mengintrupsi pembicaraan siswa

l. Bila seorang siswa mengemukakan pendapat, jadilah pendengar yang baik dan

selanjutnya berikan kesempatan kepada siswa lain untuk memahaminya dan

memberikan komentarnya.

m. Memahami dan menghormati pendapat setiap siswa, bila perlu melancarkan kritik:

gunakan bahasa yang mengayomi, dan bila kritik bersifat pribadi seyogyanya

dilakukan di ruang khusus.

n. Sekali waktu, berilah kesempatan kepada siswa untuk memberikan saran atau kritik

guna perbaikan proses pembelajaran.

o. Sediakan waktu untuk berkomunikasi dengan siswa di luar kelas.

3. Strategi Pembelajaran Aktif Guided Note Taking

Guided Note Taking adalah strategi atau cara untuk menyampaikan pemikiran

lewat proses pencatatan dengan bimbingan guru, dengan cara guru menyiapkan formulir

atau bagan dan yang lainnya yang mampu membantu siswa dalam membuat catatan-

catatan setelah guru menyampaikan materi pelajaran.

Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking ini siswa

belajar dengan mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru dengan

metode ceramah, mendengar dan menyimak materi yang disampaikan guru di depan



kelas merupakan upaya siswa untuk menyimpan pelajaran, pelajaran diterima melalui

proses indrawi dan kemudian dikirim ke dalam memori. Mendengar membutuhkan

konsentrasi dan energi yang terpusat, namun demikian pendengaran seseorang diakui

oleh para ahli tidak dapat diandalkan, oleh sebab itu dianjurkan pelajaran yang diterima

melalui pendengaran harus dibuat catatan agar memudahkan siswa untuk mengingatnya

yang mana bimbingan dan pengawasan dari guru masih tetap diperlukan, namun campur

tangan guru terhadap kegiatan siswa dalam mengisi catatan harus dihindari.

Strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking merupakan strategi yang

menggunakan pendekatan pembelajaran akitf (active learning). Pembelajaran aktif

(active learning) adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi

antar siswa maupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran tersebut.

Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan

semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang

mereka miliki. Di samping itu pembelajaran aktif (active learning) juga dimaksudkan

untuk menjaga perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.

Dengan adanya strategi ini belajar siswa lebih bermakna sehingga pelajaran yang

diperoleh dapat diingat lebih lama. Melvin L. Silberman mengatakan bahwa gerak fisik

yang minimal akan lebih melibatkan siswa ketimbang jika sekedar menyediakan buku

pegangan yang lengkap.29 Dengan demikian tentunya akan meningkatkan hasil belajar

siswa karena jika pembelajaran sudah efektif dengan baik, maka akan mencapai hasil

pembelajaran yang baik juga.

29 Ibid., h.123



Adapun langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran aktif Guided Note

Taking ini adalah sebagai berikut:30

a. Beri siswa panduan yang berisi ringkasan poin-poin utama dari materi pelajaran
yang akan disampaikan dengan metode ceramah.

b. Kosongkan sebagian dari poin-poin yang dianggap penting sehingga akan terdapat
ruang-ruang kosong dalam panduan tersebut

c. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah
1) Memberikan istilah dengan pengertiannya, kosongkan istilah atau defenisinya,

seperti;
…………….adalah bentuk bidang yang mempunyai lima sisi.

2) Kosongkan beberapa pertanyaan jika poin-poin utamanya terdiri dari beberapa
pernyataan, seperti ;
Sebutkan macam-macam bangun datar dan pengertiannya
1. Segi tiga adalah……………………………………………
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………..

3) Menghilangkan kata kunci dari sebuah paragrap
4) Dapat juga dibuat bahan ajar (Hand Out) yang tercantum di dalamnya sub

topik dari materi pelajaran, seperti;
Pada segi tiga dikenal beberapa pengertian garis, garis-garis tersebut antara lain
Garis tinggi

Garis bagi

Garis berat dan garis sumbu

d. Bagikan bahan ajar yang anda buat kepada siswa, jelaskan bahwa anda sengaja
menghilangkan beberapa poin penting dalam bahan ajar untuk tujuan agar siswa
tetap berkonsentrasi mendengarkan pelajaran yang sedang disampaikan

e. Setelah selesai menyampaikan materi, minta siswa untuk membacakan hasil
catatannya

f. Beri klarifikasi

Langkah-langkah strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking diawali

dengan memberikan bahan ajar misalnya berupa Hand Out dari materi ajar yang

disampaikan dengan metode ceramah kepada peserta didik. Mengosongkan sebagian

poin-poin yang penting sehingga terdapat bagian-bagian yang kosong dalam Hand Out

tersebut.

30 Hisyam Zaini dkk, Op.Cit., h.32-34



Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa bagian yang kosong dalam

Hand Out memang sengaja dibuat agar mereka tetap berkonsentrasi mengikuti

pembelajaran. Selama ceramah berlangsung peserta didik diminta mengisi bagian-

bagian yang kosong tersebut. Setelah penyampaian materi dengan ceramah selesai,

mintalah kepada peserta didik membacakan Hand Out-nya.

Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking ini

adalah sebagai berikut:31

a. Strategi pembelajaran ini cocok untuk kelas besar dan kecil.
b. Strategi pembelajaran ini dapat digunakan sebelum, selama berlangsung, atau

sesuai kegiatan pembelajaran.
c. Strategi pembelajaran ini cukup berguna untuk materi pengantar.
d. Strategi pembelajaran ini sangat cocok untuk materi-materi yang mengandung

fakta-fakta, sila-sila, rukun-rukun atau prinsip-prinsip dan definisi-definisi.
e. Strategi pembelajaran ini mudah digunakan ketika peserta didik harus mempelajari

materi yang bersifat menguji pengetahuan kognitif.
f. Strategi pembelajaran ini cocok untuk memulai pembelajaran sehingga peserta

didik akan terfokus perhatiannya pada istilah dan konsep yang akan dikembangkan
dan yang berhubungan dengan mata pelajaran untuk kemudian dikembangkan
menjadi konsep atau bagan pemikiran yang lebih ringkas.

g. Strategi pembelajaran ini dapat digunakan beberapa kali untuk merangkum bab-bab
yang berbeda.

h. Strategi pembelajaran ini dapat dimanfaatkan untuk menilai kecenderungan
seseorang terhadap suatu informasi tertentu

i. Strategi pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar lebih aktif, karena
memberikan kesempatan mengembangkan diri, fokus pada Hand Out dan materi
ceramah serta diharapkan mampu memecahkan masalah sendiri dengan
menemukan (discovery) dan bekerja sendiri.

Selain memiliki kelebihan strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking ini

juga memiliki kekurangan, adapun kekurangannya adalah sebagai berikut:32

a. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang
sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang ditentukan.

b. Kadang-kadang sulit dalam pelaksanaan karena guru harus mempersiapkan Hand
Out atau perencanaan terlebih dahulu, dengan memilah bagian atau materi mana

31Iztyazizi, Metode Guided Note Taking, 2012. Diakses pada tanggal 2 Mei
2013,http://izthyaziziblogspotcom.blogspot.com/2012/metode-guide-note-taking.html

32Ibid



yang harus dikosongkan dan pertimbangan kesesuaian materi dengan kesiapan
siswa untuk belajar dengan strategi pembelajaran tersebut.

c. Guru-guru yang sudah terlanjur menggunakan strategi pembelajaran lama sulit
beradaptasi pada strategi pembelajaran baru.

d. Menuntut para guru untuk lebih menguasai materi lebih luas lagi dari standar yang
telah ditetapkan.

e. Biaya untuk penggandaan Hand Out bagi sebagian guru masih dirasakan mahal dan
kurang ekonomis.

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari karya ilmiah sebelumnya, penelitian ini

relevan dengan penalitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh saudari Ranti Sulistia

mahasiswa UIN SUSKA RIAU Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan

Matematika dengan judul: “Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking untuk

Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampar

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking dapat meningkatkan pemahaman

konsep matematika siswa kelas IX.B. Peningkatan dapat dilihat dari tes pemahaman

matematika siswa sebelum tindakan siswa tuntas hanya 15 orang (45.4%) penerapan siklus I

tuntas 20 orang (60,6%) penerapan siklus II tuntas 23 orang (69,6%) hasil tertinggi pada

siklus ke III tuntas 26 orang (78,7%)

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Ranti Sulistia dan penelitian

yang penulis teliti adalah saudari Ranti Sulistia melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis adalah eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar matematika

siswa.

C. Konsep Operasional



Konsep yang dioperasionalkan pada penelitian ini adalah strategi pembelajaran aktif

Guided Note Taking dan hasil belajar matematika.

1. Strategi Sembelajaran Aktif Guided Note Taking sebagai Variabel Bebas

Strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking atau catatan terbimbing adalah

strategi pembelajaran yang menggunakan suatu bagan, skema (Hand Out) sebagai

media yang dapat membantu siswa dalam membuat catatan ketika seorang guru sedang

menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah. Tujuan strategi pembelajaran ini

adalah agar metode ceramah yang dikembangkan oleh guru mendapat perhatian siswa,

terutama pada kelas yang jumlah siswanya cukup banyak. Adapun indikatornya sesuai

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap awal

1) Guru memberi informasi tentang indikator yang akan dicapai

2) Guru memotivasi siswa

b. Tahab pelaksanaan

1) Guru membagikan bahan ajar hand out dan menjelaskan langkah-langkah

pengisian handout tersebut

2) Guru memerintahkan siswa untuk mengisi hand out ketika guru menjelaskan

materi

3) Guru menyampaikan materi menggunakan metode ceramah

4) Guru memerintahkan siswa untuk membacakan hasil catatannya ke depan kelas.

5) Guru memberi klarifikasi

c. Tahap akhir

1) Guru dan siswa menyimpulkan pelajaran



2) Penutup

2. Hasil Belajar Matematika Sebagai Variabel Terikat

Hasil belajar dapat diartikan bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak

mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil

belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar matematika

merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan siswa dalam proses

pembelajaran matematika. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa akan

dilihat dari hasil tes yang dilakukan setelah penerapan strategi pembelajaran aktif

Guided Note Taking adapun yang menjadi indikator hasil belajar matematika yang akan

dicapai siswa adalah siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum belajar yaitu

68.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah dan akan

dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha : ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan

strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking dan pembelajaran konvensional di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

Ho : tidak ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar

menggunakan strategi pembelajaran aktif Guided Note Taking dan pembelajaran

konvensional di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.


