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Abstraksi. Penelitian ini berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengajarkan
matematika selama ini, sebagian besar mereka sulit memahami materi trigonometri,
Meskipun peneliti sudah berupaya membimbing peserta didik dalam memahami
konsep trigonometri dengan cara memberikan Lembar Aktivitas Peserta Didik. Oleh
karena itu seorang guru perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran khususnya
pemilihan media sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian
ini bertujuan (1) Untuk mengetahui media interaktif dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik. (2) Untuk mendeskripsikan proses sebelum dan sesudah penggunaan
media interaktif. (3) Untuk mengukur besarnya peningkatan hasil belajar peserta
didik dengan penggunaan media interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kemampuan peserta didik pada materi trigonometri melalui penggunaan media
interaktif dapat meningkatkan hasil belajar, dan keaktifan peserta didik. Selain itu
juga terjadi peningkatan hasil belajar berupa naiknya nilai rata-rata kelas dan naiknya
persentase ketuntasan belajar peserta didik. Jika dilihat kenaikan hasil belajar dari
siklus 1 ke siklus II, terjadi peningkatan ketuntasan belajar dari 59% menjadi 100%.
terjadi kenaikan nilai rata-rata dari 73,03 menjadi 80,32. Dengan demikian hasil
belajar siswa kelas X Jasa Boga 4 SMKN 3 Bogor pada materi trigonometri
dinyatakan tuntas. Oleh karena itu peneliti menyarankan variasi media pembelajaran
diperlukan untuk menghindari kejenuhan peserta didik. Salah satunya menerapkan
media pembelajaran khususnya media pembelajaran interaktif.
Kata-Kata Kunci : Media Pembelajaran Interaktif, Hasil Belajar Peserta Didik
Mata Pelajaran Matematika
PENDAHULUAN
Pendidikan matematika yang dianggap penting belum menunjukkan kondisi yang
memuaskan bagi dunia pendidikan khususnya di SMK Negeri 3 Bogor. Berdasarkan hasil
penilaian akhir semester, 80 % kemampuan peserta didik kelas X masih di bawah kriteria
ketuntasan minimal. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar peserta didik merasakan
bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit, banyak hitungan dan rumus yang
harus dihafalkan. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama,
peserta didik kurang memiliki pengetahuan prasyarat serta kurang mengetahui manfaat
pelajaran matematika yang ia pelajari. Kedua, daya abstraksi peserta didik kurang dalam
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memahami konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. Ditambah lagi oleh media
dan metode yang digunakan guru selalu monoton.
Dari pengalaman peneliti dalam mengajarkan matematika kepada peserta didik
selama ini, sebagian besar mereka sulit memahami materi trigonometri, khususnya
tentang perbandingan segitiga siku-siku (sinus, kosinus dan tangen) meskipun peneliti
sudah berupaya membimbing peserta didik dalam memahami konsep trigonometri
dengan cara menuntunnya memberikan Lembar Aktivitas Peserta Didik, namun hasil
belajar peserta didik belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih banyak peserta
didik yang nilainya kurang dari standar ketuntasan belajar minimal.
Sebagian besar guru menginterpretasikan pembelajaran matematika sebagai
aktivitas utama yang dilakukan guru, mulai dari mengenalkan materi, mengajukan
beberapa pertanyaan, dan meminta peserta didik yang pasif untuk aktif dengan
melengkapi latihan dari buku teks, pelajaran diakhiri dengan pengorganisasian yang baik
dan pembelajaran selanjutnya dilakukan dengan skenario yang serupa. Kondisi ini
dikarenakan antara lain: 1) tuntutan materi pelajaran yang cukup padat dan alokasi waktu
yang terbatas, membuat guru lebih mengutamakan mengejar materi, 2) belum
memanfaatkan penggunaan media pembelajaran interaktif karena belum memahami
manfaat penggunaannya.
Penggunaan media yang sesuai akan membuat peserta didik tertarik dan senang
dengan pelajaran yang kita berikan sehingga akan timbul dorongan dari dalam diri
peserta didik untuk belajar. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk mengatasi masalah
tersebut dengan melakukan inovasi dalam pembelajaran guna mencari solusi terhadap
kesulitan para peserta didik.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik tentang Trigonometri pada Mata
Pelajaran Matematika dengan Media Pembelajaran Interaktif di Kelas X Jasa Boga 4
SMK Negeri 3 Bogor”.
Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah penggunaan media interaktif
dapat meningkatkan hasil belajar di kelas X Jasa Boga 4? (2) Bagaimana proses
peningkatan hasil belajar pada materi trigonometri sebelum dan sesudah menggunakan
media interaktif? (3) Berapa besar peningkatan hasil belajar pada materi trigonometri
setelah menggunakan media interaktif?
Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui media inetraktif dapat meningkatkan
hasil belajar peserta didik, (2) Untuk menggambarkan / mendeskripsikan proses sebelum
dan sesudah penggunaan media interaktif dalam pembelajaran trigonometri, (3) Untuk
mengukur besarnya peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penggunaan media
interaktif.
Manfaat Penelitian (A) bagi peserta didik: (a) Peserta didik bersemangat dalam
belajar matematika, (b) Peserta didik lebih memahami materi matematika, (c) Peserta
didik memiliki pengalaman belajar yang menarik, (d) Nilai peserta didik meningkat. (B).
Bagi guru: (a) Memperkaya variasi penggunaan media mengajar sehingga dapat
memperbaiki sistem pembelajaran di kelas, (B) Meningkatkan pengalaman mengajar
dengan penggunaan IT (computer) dan (C). Bagi sekolah: (a) Memberikan kontribusi
positif dalam meningkatkan pembelajaran matematika, (b) Memberikan dukungan
terhadap pemberdayaan komputer dalam meningkatkan mutu pelajaran matematika
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka peneliti menetapkan
hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menggunaan media pembelajaran
interaktif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang trigonometri pada mata
pelajaran Matematika di kelas X Jasa Boga 4 Semester 2 Tahun Pelajaran 2016-2017
SMK Negeri 3 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.
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KAJIAN PUSTAKA
Hasil Belajar
Nana Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya
adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara Dimyati dan Mudjiono
(2006:3) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak
belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses
evaluasi hasil belajar. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan berakhirnya
pengajaran dari puncak proses belajar.
Materi Trigonometri
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002: 1211), Trigonometri
diartikan sebagai bagian dari matematika yang mempelajari tentang ilmu ukur sudut dan
batasa-batasan dalam segitiga. Sedangkan menurut Wikipedia.org.2017 trigonometri
berasal dari bahasa Yunani trigonon = "tiga sudut" dan metron = "mengukur" adalah
sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan
sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Hellenistik pada abad ke-3 SM dari
penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan
antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut.
Media Interaktif
Media interaktif adalah metode komunikasi di mana output dari media berasal dari
masukan dari pengguna. Media interaktif yang bekerja dengan pengguna partisipasi.
Media masih memiliki tujuan yang sama tapi masukan pengguna menambahkan interaksi
dan membawa fitur-fitur menarik untuk sistem untuk kenikmatan yang lebih baik.
Berdasarkan penjelasan pada jenis-jenis media pembelajaran, bahwa Seels & Glasgow
(dalam Arsyad,2002:33) mengelompokkan media interaktif merupakan kelompok pilihan
media teknologi mutakhir. Media teknologi mutakhir sendiri dibedakan menjadi (1) media
berbasis telekomunikasi, misalkan teleconference,kuliah jarak jauh, dan (2) media
berbasis mikroprosesor, misalkan computer-assistted instruction, permainan komputer,
sistem tutor intelejen, interaktif, hypermedia, dan compact (video) disc.
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka peneliti menetapkan
hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menggunaan media pembelajaran
interaktif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang trigonometri pada mata
pelajaran Matematika di kelas X Jasa Boga 4 Semester 2 Tahun Pelajaran 2016-2017
SMK Negeri 3 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas X Jasa Boga (JB) 4 Semester
2 tahun pelajaran 2016 - 2017 SMK Negeri 3 Kota Bogor awal semester 2, Januari
sampai dengan Juni tahun pelajaran 2016-2017. Dalam pelaksanaan penelitian dan
perbaikan ini yang menjadi fokus penelitian adalah peserta didik kelas X JB 4 SMK
Negeri 3 Kota Bogor, dengan jumlah peserta didik sebanyak 34 orang, yang terdiri dari
10 laki-laki dan 24 perempuan.
Sumber data dari peserta didik sebagai subjek penelitian berupa hasil tes tertulis
peserta didik pada kegitan pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 dan dari satu orang guru
atau teman sejawat (observer) berupa lembar hasil observasi pada siklus 1 dan 2.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 teknik
yaitu teknik tes (tes tertulis) dan teknik observasi (a) Teknik Tes (tes tertulis): Teknik tes
dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran sikul I dan siklus II dengan menggunakan
lembar soal (b)Teknik Observasi: Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran
berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang dibuat untuk digunakan
sebagai perangkat pengumpulan data yaitu: Observasi terhadap aktivitas guru selama
proses pembelajaran dan Observasi terhadap aktivitas peserta didik selama proses
pembelajaran.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Lembar
soal tes, yaitu: Soal tes pra siklus, Soal tes siklus 1 dan Soal tes siklus 2 (b) Lembar
Observasi, yaitu:Format Observasi aktivitas guru, Format Observasi aktivitas peserta
didik.
Validasi data untuk tes tertulis yaitu dengan cara membuat kisi-kisi soal terlebih
dahulu dilanjutkan membuat butir-butir soal, kunci jawaban dan pedoman penilaian.
Kemudian butir soal tadi divalidasi oleh tim ahli yang terdiri dari ketua MGMP dan Kepala
Sekolah.
Analisis Data secara kuantitatif dan kualitatif dengan tiga tahapan: seleksi,
klasifikasi dan prosentasi data. Indikator keberhasilan dilihat dari ketuntasan belajar,nilai
rata-rata dan semangat belajar peserta didik.
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
dengan 2 siklus (Classroom Action Research) dengan model PTK yang dikembangkan
oleh Stephen Kemmis dan Robbin Mc Taggart. Dalam satu siklus atau putaran terdiri
dari empat komponen yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi
(observing), dan refleksi (reflecting).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Kondisi Awal
Sebelum melakukan tindakan dalam penelitian, peneliti melakukan observasi awal
di kelas. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika guru mengajar tentang trigonometri
adalah rata-ratanya 57,56 sedangkan KKM yang ditentukan 75. Peserta didik yang
mendapatkan nilai di atas KKM hanya 6 orang (18%) sedangkan peserta didik yang
mendapat nilai dibawah KKM 28 orang (82%). Padahal materi trigonometri bahasannya
cukup banyak / luas, maka diputuskan untuk menggunakan pembelajaran menggunakan
media interaktif pada mata pelajaran matematika dalam materi trigonometri.
Pembelajaran dimulai dengan mengadakan tes awal di kelas X Jasa Boga 4. untuk
mengetahui kemampuan awal peserta didik pada materi Trigonometri. Nilai tes awal
dijadikan acuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik kelas X Jasa Boga 4. Soalsoal tes awal berupa materi yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan yaitu
trigonometri. Perolehan nilai tes awal ini akan dijadikan acuan untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan pembelajaran dengan
media interaktif.
Masih rendahnya hasil belajar yang dicapai, menunjukkan bahwa peserta didik
mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep tentang trigonometri. Hal ini
dikarenakan beberapa konsep yang disajikan dalam proses pembelajaran masih bersifat
abstrak. Selain itu juga disebabkan oleh ketidak kreatifan guru dalam melaksanakan
tugasnya, sehingga pembelajaran yang diterapkan bersifat monoton dan kurang
bervariasi. Dikatakan kurang bervariasi, karena guru mendominasi pembelajaran dengan
metode ceramah dan tidak melibatkan peserta didik secara aktif dengan memanfaatkan
metode pembelajaran yang sesuai.
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Deskripsi Hasil Tindakan Siklus I
Tindakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan adalah dengan
menggunakan media interaktif, peserta didik
dalam kegiatan belajar akan
dikelompokkan, setiap kelompok terdiri dari 5 dan 6 orang, dengan tujuan agar peserta
didik dalam kelompok memperoleh kesempatan yang lebih banyak dalam melaksanakan
kegiatan. Guru meminta siswa untuk memperhatikan tayangan materi trigonometri,
dilanjutkan dengan membagi Lembar Aktivitas Peserta Didik (LAPD), peserta didik
berdiskusi mengerjakan LAPD tersebut. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan
tugas mereka maka diadakan pembahasan secara klasikal untuk bersama-sama
memahami konsep dari materi pelajaran tersebut. Untuk memperkuat pemahaman dan
ingatan peserta didik diadakan
sesi riview dengan menerapkan pembelajaran
menggunakan media interaktif.
Refleksi siklus pertama pertemuan kedua dilakukan bersama dengan observer.
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan indikator- indikator yang telah
tercapai dan yang belum tercapai dalam pembelajaran pertemuan kedua. Adapun
caranya adalah dengan membandingkan ketuntasan belajar individual maupun klasikal
yang ditandai dengan ketercapaian KKM yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya,
peneliti mencari penyebab dan solusi untuk mengatasinya.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer terhadap keaktifan peserta didik:
1) Masih adanya beberapa peserta didik yang belum serius dalam mengikuti pelajaran. 2)
Semua peserta didik telah aktif penerapan media pembelajaran interaktif. 3) Masih ada
beberapa peserta didik yang belum aktif bertanya. 4) Masih ada beberapa peserta didik
yang belum aktif dalam menjawab pertanyaan. 5) Hampir seluruh peserta didik telah
serius dalam mengerjakan tes.
Setelah melaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas
kemudian diadakan refleksi dari tindakan yang telah dilakukan, pada tindakan siklus I
didapat hasil sebagai berikut (1) Guru lebih meningkatkan minat peserta didik yaitu
dengan memotivasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan cara
menciptakan kondisi belajar yang menantang dan menyenangkan (2) Teknik bertanya
yang dimiliki guru perlu ditingkatkan. (3) Pengelolaan waktu harus lebih baik. (4)
Pengelolaan kelas harus lebih baik.
Deskripsi Hasil Siklus II
Tindakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan adalah dengan
menggunakan media interaktif yang lebih komunikatif, peserta didik dalam kegiatan
belajar akan dikelompokkan, setiap kelompok terdiri dari 5 dan 6 orang, dengan tujuan
agar peserta didik dalam kelompok memperoleh kesempatan yang lebih banyak dalam
melaksanakan kegiatan. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan tayangan
materi trigonometri lebih serius lagi, dilanjutkan dengan membagi Lembar Aktivitas
Peserta Didik (LAPD), peserta didik berdiskusi mengerjakan LAPD tersebut. Setelah
semua kelompok selesai mengerjakan tugas mereka maka diadakan pembahasan
secara klasikal untuk bersama-sama memahami konsep dari materi pelajaran tersebut.
Untuk memperkuat pemahaman dan ingatan peserta didik diadakan sesi riview dengan
menerapkan pembelajaran menggunakan media interaktif.
Refleksi siklus kedua pertemuan kedua dilakukan bersama dengan observer.
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan indikator- indikator yang telah
tercapai dan yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran pertemuan kedua. Adapun
caranya adalah dengan membandingkan ketuntasan belajar individual maupun klasikal
yang ditandai dengan ketercapaian KKM yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya,
peneliti membuat kesimpulan untuk pengembangan proses pembelajaran selanjutnya.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer terhadap keaktifan peserta didik.
1) Terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang serius dalam mengikuti pelajaran. 2)
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Semua peserta didik telah aktif penerapan media pembelajaran interaktif. 3)
peningkatan jumlah peserta didik yang aktif bertanya. 4) Terjadi peningkatan
peserta didik yang aktif dalam menjawab pertanyaan. 5) Terjadi peningkatan
peserta didik yang serius mengerjakan tesatau semua peserta didik telah
mengerjakan tes.

Terjadi
jumlah
jumlah
serius

Selain dilakukan pengamatan terhadap aktifitas peserta didik, juga dilakukan
pengamatan terhadap aktikfitas guru. Pengamatan terhadap guru yang dilakukan teman
sejawat sebagai observer adalah sebagai berikut (1) Guru sudah memberi motivasi
peserta didik saat pembelajaran berlangsung. (2) Guru sudah dalam hal mengaitkan
materi dengan peristiwa kehidupan nyata sehari-hari. (3) Teknik bertanya yang dimiliki
guru sudah maksimal. (4) Pengelolaan kelas sudah optimal. (5) Pengelolaan waktu
sudah optimal.
Dari hasil pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif dan jawaban
soal-soal evaluasi yang diberikan, kemudian peneliti menggunakan jawaban-jawaban
tersebut untuk mengetahui apakah materi
trigonometri menggunakan media
pembelajaran interaktif tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas X Jasa
Boga 4 SMK Negeri 3 Kota Bogor. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari hasil pra
siklus, siklus pertama, dan siklus kedua dalam bentuk grafik.

Jika dilihat kenaikan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus II, terjadi peningkatan
ketuntasan belajar dari 59% menjadi 100%. terjadi kenaikan nilai rata-rata dari 73,03
menjadi 80,32. Dengan demikian hasil belajar siswa kelas X Jasa Boga 4 SMKN 3 Bogor
pada materi trigonometri dinyatakan tuntas.
SIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan media interaktif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada
mata pelajaran matematika dalam materi trigonometri di kelas X Jasa Boga 4 SMKN 3
Kota Bogor, tahun pelajaran 2016-2017. Besar peningkatan hasil belajar yang dapat
dicapai melalui penggunaan media interaktif pada materi trigonometri adalah sebagai
berikut: Jika dilihat kenaikan hasil belajar dari pra siklus ke siklus I, terjadi kenaikan
persentase ketuntasan sebesar 41 % yaitu ketuntasan belajar pada pra siklus sebesar
18% menjadi 59%, sedangkan dari siklus 1 ke siklus II,terjadi peningkatan ketuntasan
belajar sebesar 41 % yaitu dari 59% menjadi 100%. terjadi kenaikan nilai rata-rata dari
73,03 menjadi 80,32, berarti kenaikan sebesar 7,29. Dengan demikian hasil belajar
siswa kelas X Jasa Boga 4 SMKN 3 Bogor pada mata pelajaran Matematika materi
trigonometri dinyatakan tuntas.
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Untuk peserta didik kelas X Jasa Boga 4 SMKN 3 Kota Bogor, agar makin
meningkatkan lagi aktivitas dan peran sertanya dalam proses pembelajaran agar nilai
hasil belajarnya dapat ditingkatkan. Variasi media pembelajaran diperlukan oleh guru
untuk menghindari kejenuhan peserta didik. Salah satunya menerapkan berbagai macam
metode / pendekatan / media pembelajaran khususnya media pembelajaran interaktif.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk program pembinaan sekolah
atau dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam
melaksanakan KBM di masing-masing kelas, agar SMKN 3 Kota Bogor menjadi sekolah
terdepan dalam mengembangkan metode / model / media pembelajaran.
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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