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ABSTRAK
Rendahnya self directed learning di SMP PGRI 6 Bandar Lampung disebabkan karena cara
pengajaran guru yang masih menerapkan model pembelajaran Langsung.Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui kemampuan self directed learning peserta didik yang menggunakan
models eliciting activities dengan menggunakan metode scaffolding lebih baik dari
pembelajaran konvensional.
Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP PGRI 6 Bandar lampung
Tahun 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Ekxperimental Design dengan
teknik simple random sampling, didapat kelas VII E sebagai kelompok eksperimen dan kelas
VII F sebagai kelompok kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah
tes kemampuan self directed learning. Uji coba tes meliputi validitas isi, tingkat kesukaran,
daya beda, dan reliabilitas. Untuk uji normalitas menggunakan uji Liliefors, uji homogenitas
menggunakan uji kesamaan dua varians.
Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji-t. Dari hasil penelitian uji statistik
menunjukkan bahwa nilai dari
berdasarkan perhitungan yang diperoleh
, dan
= 1,689 sehingga
, dengan taraf nyata 0,05 dengan kata lain
di tolak dan terima
. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh models eliciting activities dengan menggunakan metode scaffolding
terhadap self directed learning peserta didik kelas VII SMP PGRI 6 Bandar pada pokok
bahasan bangun datar segitiga dan segi empat.
Kata Kunci : Models Eliciting Activities dengan Menggunakan Metode Scaffolding, Self
Directed Learning.
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar dapat
menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dengan demikian akan
menimbulkan perubahan dalam individu yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat
(Hamalik, 2013).
Self Directed Learning adalah kemampuan peserta didik mengambil inisiatif untuk
bertanggung jawab terhadap pelajarannya dengan atau tanpa orang lain yang meliputi aspek:
kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan keterampilan interpersonal
(Setyawati, 2015). Pembelajaran Self Directed Learning sebagai kondisi dimana pembelajaran
memiliki kontrol sepenuhnya dalam proses pembuatan keputusan terkait dengan
pembelajarannya sendiri dan menerima tanggung jawab utuh atasnya (Huda, 2014). Dapat
disimpulkan bahwa Self Directed Learning adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik
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dimana peserta didik memiliki kontrol penuh dalam mengembangkan pembelajarannya
sendiri dan tetap dengan bimbingan dan pengawasan guru (Muttaqin, 2014).
Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa peserta didik dan guru SMP PGRI 6
Bandar Lampung diperoleh beberapa permasalahan yaitu: 1) kemandirian belajar self directed
learning peserta didik masih rendah, 2) kurang mengertinya peserta didik akan fungsi
matematika dalam kedupan nyata, 3) pembelajaran di dalam kelas masih didominasi oleh
guru, peserta didik hanya mendengarkan apa kata guru tanpa memahami konsep yang ada, 4)
pembelajaran kurang menyenangkan dikarenakan monoton, 5) keadaan kelas yang kurang
kondusif dikarenakan peserta didik yang banyak, sehingga guru kurang maksimal dalam
menyampaikan materi pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan adanya model pembelajaran
yang dapat meningkatkan self directed learning peserta didik.
Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah models
eliciting activities terhadap self directed learning dalam pembelajaran matematika. Models
Eliciting Activities dikembangkan oleh guru matematika, professor, dan mahasiswa pasca
sarjana di Amerika dan Australia, untuk digunakan oleh para guru matematika. Dalam hal ini,
yang berperan dalam hal menunjukan bahwa aktivitas pesera didik dapat dimunculkan ketika
belajar adalah Richard Lesh dan temean-teman sejawatnya yang dinamakan dengan Models
Eliciting Activities (Chamberlin, 2010). Mereka mengharapkan siswa dapat membuat dan
mengembangkan model matematika berupa sistem konseptual yang membuat siswa
merasakan beragam pengalaman matemamtis. Models Eliciting Activities adalah model
pembelajaran matematika untuk memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsepkonsep matematika yang terkandung dalam suatu sajian permasalahan melalui pemodelan
matematika. Jadi, siswa diharapkan tidak hanya sekedar menghasilkan model matematika
tetapi juga mengerti konsep-konsep yang digunakan dalam pembuatan model matematika dari
permasalahan yang diberikan.
Models Eliciring Activities akan efektif apabila dipadukan dengan metode pembelajaran
yang dapat menumbuhkan kemampuan peserta didik belajar secara mandiri. Metode
pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis
untuk mencapai tujuan pembelajaran (Akhmad Sudrajad 2008). Salah satu metode yang
dimaksud adalah metode scaffolding.
Scaffolding berarti memberikan sejumlah bantuan kepada seorang anak selama tahaptahap awal pembelajaran kemudian anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang
semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk,
peringatan dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah langkah pemecahan,
memberikan contoh, ataupun yang lain sehingga memungkinkan siswa tumbuh mandiri
(Mamin, 2008). Hal tersebut berkaitan dan mengarah pada teori Zone of Proximal
Development (ZPD) yang dikembangkan oleh Vygotsky. ZPD didefinisikan oleh Vygotsky
McLeod, sebagai berikut:
“The distance between the actual development level as determined by independent
problem solving and the level of potential development as determined through problem
solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers”.
Dapat dimaknai bahwa ZPD merupakan perbedaan antara tingkat perkembangan aktual
yang ditunjukkan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan
potensial yang ditunjukkan melalui pemecahan masalah di bawah arahan orang dewasa atau
teman sebaya yang lebih berkompetensi (Rahmah 2016).
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan
menggunakan models eliciting activities dalam pembelajaran matematika dengan
menggunakan metode scaffolding pada peserta didik kelas VII semester genap SMP PGRI 6
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Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. Peneliti berharap models eliciting activities dengan
menggunakan metode scaffolding dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap self
directed learning pada peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan
pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan
mengenai apa yang ingin kita ketahui (Margono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh kelas VII SMP PGRI 6 Bandar Lampung yang terdiri dari tujuh kelas. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik acak kelas dengan menentukan dua kelas yang
memiliki kemampuan awal yang relatif sama. Diperoleh dua sampel yaitu kelas VII E sebagai
kelas eksperimen dengan menggunakan models eliciting activities dengan menggunakan
metode scaffolding, dan kelas VII F sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model
pembelajaran konvebsional.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy Experimental Design (desain eksperimen
semu) dengan rancangan penelitian faktorial 2x2 (Sugiyono, 2012). Desain yang digunakan
dalam penelitian ini adalah post-test only karena sampel memiliki kemampuan yang relatif
sama. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data kemampuan self
directed learning yang diperoleh dari nilai tes setelah pembelajaran. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes. Tes yang telah disusun harus
memenuhi validitas tes. Setelah instrumen tes dinyatakan valid oleh guru dan dosen, tes
tersebut diuji cobakan di luar sampel penelitian pada kelas VII E. Setelah uji coba tersebut tes
pemahaman konsep sudah layak untuk mengumpulkan data.
Indikator self directed learning yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh,
b. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah,
c. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa
ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah uji-t.
namun sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dengan menggunakan uji liliefors
dan uji homogenitas dengan menggunakan uji kesamaan varians. Setelah diketahui bahwa
data berdistribusi normal dan homogen selanjutnya dilakukan uji keseimbangan, untuk
mengetahui apakah sebelum dilakukan eksperimen, kemampuan awal kedua kelas tersebut
dalam keadaan seimbang atau tidak. Nilai uji keseimbangan ini diambil dari nilai ulangan
harian semester gasal bidang studi matematika. Perhitungan uji keseimbangan dalam
penelitian ini menggunakan uji-t. Hasil perhitungan uji-t untuk kedua kelas tersebut adalah
sebagai berikut:
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Kelompok
Eksperimen
Kontrol

N
35
35

Tabel 2. Hasil Uji Keseimbangan
thitung
ttabel
71,54
0,35
1,689
71,50

Keputusan Uji
H0 diterima

Berdasarkan tabel di atas, nilai
= 0,35 dan Daerah Kritis (DK)
1,689 atau t 1,689 untuk a=0,05 yang berarti pada taraf signifikasi 5% hipotesis nol (H0)
diterima atau dengan kata lain rata-rata kemampuan awal kedua kelas tersebut sama
(seimbang).
Setelah diketahui data berasal dari populasi berdistribusi normal dan dari populasi yang
sama (homogen) serta kedua sampel memiliki kemampuan awal yang sama, maka dapat
dilanjutkan uji hipotesis. Teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan
dua rata-rata adalah uji-t. Uji-t merupakan salah satu uji statistika parametrik sehingga
mempunyai asumsi yang harus dipenuhi yaitu, normalitas dan homogenitas. Uji-t yang
digunakan uji-t dua pihak dan uji satu pihak yaitu pihak kanan. Rangkuman uji-t dua pihak
dan uji-t satu pihak yaitu pihak kanan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji-T Satu Pihak dan Dua Pihak
No Kelas
thitung
ttabel
kesimpulan
1 Eksperimen dan Kontrol 2,135
1,689
H0 ditolak
Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil perhitungan uji-t yang memiliki thitung = 2,135 dan
ttabel = 1,689. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa t hitung > ttabel, dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak sehingga H1 diterima, baik untuk uji dua pihak maupun
uji satu pihak, artinya terdapat pengaruh models eliciting activities dengan menggunakan
metode scaffolding terhadap self directed learning peserta didik, dan self directed learning
peserta didik menggunakan models eliciting activities lebih baik daripada self directed
learning dengan tidak menggunakan models eliciting activities.
Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah materi bangun datar, segitiga dan segi
empat. Kemudian untuk mengumpulkan data-data untuk pengujian hipotesis, peneliti
menerapkan models eliciting activities dengan menggunakan metode scaffolding dalam materi
bangun datar sebanyak 4 kali pertemuan.
Pertemuan pertama membahas tentang pengertian dan mengidentifikasi sifat-sifat bangun
datar segitiga dan segi empat. Pertemuan kedua membahas tentang permasalahan yang
berkaitan dengan penyelesaian luas dan keliling bangun datar segitiga dan segi empat.
Pertemuan ketiga membahas permasalahan matematika dalam kehidupan nyata. Pertemuan
keempat peneliti memberikan uji tes kemampuan self directed learning terhadap dua kelas
tersebut dengan soal yang sama, soal tes tersebut merupakan instrumen yang sudah diuji
validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran dan uji daya pembeda.
Berdasarkan hasil perhitungan uji-t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H0 ditolak
dan H1 diterima sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh model pembelajaran models
eliciting activities dengan menggunakan metode scaffolding terhadap self directed learning
peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Dalam penelitian ini kedua kelas eksperimen
dan kelas kontrol, hasil yang diperoleh dari soal tes H1 diterima yang berarti bahwa self
directed learning pada materi bangun datar menggunakan models eliciting activities dengan
metode scaffolding lebih baik dari pada self directed learning dengan tidak menggunakan
models eliciting activities pada peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung.
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh models eliciting activities dalam pembelajaran matematika dengan
menggunakan metode scaffolding terhadap self directed learning peserta didik kelas VII
SMP PGRI 6 Bandar Lampung.
2. Kemampuan self directed learning pada materi bangun datar dengan menggunakan
models eliciting activities dengan menggunakan metode scaffolding lebih baik daripada
kemampuan self directed learning dengan tidak menggunakan models eliciting activities
pada peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung.
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