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ABSTRAK

Elisabeth Evi Alviah, 2012. Efektivitas Pembelajaran dengan Program
GeoGebra Dibandingkan dengan Pembelajaran Konvensional pada Topik
Grafik Fungsi Kuadrat Kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Program
Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan hasil belajar
siswa antara pembelajaran dengan menggunakan program GeoGebra dibanding
pembelajaran konvensional pada materi grafik fungsi kuadrat, (2) mengetahui
efektivitas pembelajaran dengan menggunakan program GeoGebra dibanding
pembelajaran konvensional pada topik grafik fungsi kuadrat.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dan
kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X1 dan X2 SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012,
sebanyak 3 kali pertemuan tiap kelas, dengan 1 kali pertemuan adalah 2 x 45
menit. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung meliputi :
(1) tes tertulis yang terdiri dari 3 soal uraian pada pokok bahasan grafik fungsi
kuadrat, (2) kuisioner terhadap siswa kelas X1, dan (3) wawancara. Wawancara
dilakukan terhadap 4 siswa kelas X1 yang dipilih dari 22 siswa yang mengikuti tes
tertulis dan 3 siswa kelas X2 yang dipilih dari 25 siswa yang mengikuti tes
tertulis. Observasi dalam kelas ditulis menggunakan lembar pengamatan.
Jawaban tes tertulis dianalisis secara kuantitatif dengan mencari rata–rata hasil tes
tertulis dari kedua kelas kemudian dibandingkan. Hasil kuesioner dan wawancara
dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran
dengan program GeoGebra dibanding pembelajaran konvensional.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran dengan
program GeoGebra dalam grafik fungsi kuadrat lebih efektif dibanding
pembelajaran konvensional. Hal ini dapat diamati dari hasil belajar dan persentase
ketuntasan yang dicapai dari kelas X1 yang menggunakan program GeoGebra
lebih tinggi daripada kelas X2 yang tidak menggunakan program GeoGebra.
Selain itu, keefektifan dapat dilihat dari proses belajar mengajar, hasil kuesioner,
dan hasil wawancara. Dari lembar pengamatan tampak bahwa siswa menjadi lebih
antusias untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar ketika menggunakan program
GeoGebra dibanding pembelajaran konvensional. Dari hasil kuesioner juga
tampak ada 15 siswa dari 22 siswa yang menyatakan bahwa program GeoGebra
membantu siswa dalam memahami pokok bahasan ”Grafik Fungsi Kuadrat”, dan
didukung juga dengan hasil wawancara untuk siswa yang menyatakan program
GeoGebra membantu siswa dalam memahami materi.
Kata kunci : Efektivitas, Program GeoGebra, Fungsi, Grafik Fungsi Kuadrat
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ABSTRACT

Elisabeth Evi Alviah, 2012. Learning Effectiveness Program GeoGebra
Compared with conventional learning on topics Graph Quadratic Functions in
The First Grade of Pangudi Luhur Yogyakarta Senior High School.
Mathematics Education Study Program, Mathematics and Science Education
Department, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma
University, Yogyakarta.
This study aims to (1) know the difference between students learning by
using GeoGebra program than conventional learning material graphs quadratic
functions, (2) determine the effectiveness of learning by using GeoGebra program
than conventional learning topic graphs quadratic functions.
The research method used is descriptive-qualitative and quantitative. The
subjects were students of class X1 and X2 Pangudi Luhur Senior High School
Yogyakarta. The research was conducted in October 2012, a total of 3 times every
class meeting, the first time the meeting is 2 x 45 minutes. The data in this study
were collected through direct observation include: (1) a written test consisting of 3
questions on the subject of the description graph a quadratic function, (2)
questionnaires to students of class X1, and (3) interviews. Interviews conducted
on the class X1 4 students selected from 22 students who take the written test and
X2 grade 3 students selected from 25 students who take the written test.
Observation in the classroom written using observation sheets. Answers written
tests were analyzed quantitatively by finding the average results of the written test
of the two classes were compared. The results of questionnaires and interviews
were analyzed qualitatively to describe the effectiveness of learning with
GeoGebra program than conventional learning.
The results showed that while learning to program GeoGebra in graph a
quadratic function is more effective than conventional learning. It can be observed
from the study and mastery percentage of the class X1 achieved using the program
GeoGebra higher than X2 class that does not use GeoGebra program. In addition,
the effectiveness can be seen from the learning process, the results of
questionnaires, and interviews. From the observation sheet it appears that students
become more enthusiastic to participate in learning activities when using
GeoGebra program than conventional learning. From the results of the
questionnaire also looked there were 15 students of the 22 students who claimed
that GeoGebra program helps students understand the subject "Graph Quadratic
Functions", and also supported by the results of interviews for students who
declare GeoGebra program helps students understand the material.
Key words : Effectiveness, Program GeoGebra, Function, Graph Quadratic
Function
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan juga sejalan
dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih sangat berpengaruh dan
memberi manfaat dalam kehidupan kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tersebut pada dasarnya akan bermanfaat untuk lebih mempermudah
manusia dalam menjalankan segala aktivitas di berbagai bidang kehidupan. Salah
satu contohnya pada bidang pendidikan termasuk pendidikan matematika.
Matematika sebagai salah satu bidang dalam pembelajaran di sekolah
merupakan

bidang

yang

mendapat

perhatian

dalam

pengembangan

pembelajarannya. Mata pelajaran matematika di SMA misalnya yang cenderung
sangat abstrak. Hal ini menyebabkan matematika merupakan salah satu mata
pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa. Salah satu bagian dari matematika yang
bersifat abstrak adalah fungsi, misalnya materi fungsi kuadrat.
Pembelajaran yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat adalah grafik
fungsi kuadrat. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan guru
matematika di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta yaitu Ibu Nike Artina, S.Pd,
selama ini pembelajaran grafik fungsi kuadrat di kelas tersebut hanya diajarkan
menggunakan media papan tulis dan belum memanfaatkan media pembelajaran

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

seperti komputer. Penyampaian materi yang sering dilakukan guru adalah
pembelajaran konvensional seperti ceramah, sehingga ada siswa yang mengalami
kesulitan untuk menangkap materi yang disampaikan. Guru belum menggunakan
media dalam pembelajaran dikarenakan guru sudah terbiasa dengan metode
ceramah, selain itu guru belum menemukan media yang tepat untuk membantu
proses pembelajaran di kelas khususnya pada topik Grafik Fungsi Kuadrat.
Untuk itu dibutuhkan media yang dapat membantu siswa untuk
mempelajari grafik dengan lebih mudah dan membantu pemahaman siswa
mengenai materi grafik fungsi kuadrat tersebut. Menurut Kustandi, (2011:23)
dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Karenanya, informasi yang terdapat dalam media harus dapat
melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas
yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara
lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip- prinsip belajar agar
dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Di samping menyenangkan,
media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman dan memenuhi
kebutuhan individu siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang
berbeda.
Salah satu media yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini adalah
media komputer. Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan dalam
pembelajaran matematika adalah GeoGebra. Menurut Hohenwarter (2008),
program GeoGebra sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa. Tidak
sebagaimana pada penggunaan software komersial yang biasanya hanya bisa
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dimanfaatkan di sekolah, GeoGebra dapat diinstal pada komputer pribadi dan
dimanfaatkan kapan dan di manapun oleh siswa. Selain itu adanya fasilitas slider
yang dimiliki oleh program GeoGebra

ini dapat memudahkan siswa dalam

pemahaman mengenai materi tersebut.
Berdasarkan hal diatas, maka peneliti sebagai calon guru ingin mencoba
membuat suatu rancangan pembelajaran untuk pokok bahasan Grafik Fungsi
Kuadrat bagi siswa SMA kelas X, dengan menggunakan bantuan program
GeoGebra. Peneliti memilih program GeoGebra karena program ini memiliki
fasilitas animasi dan slider yang dapat memberikan pengalaman visual yang lebih
jelas kepada siswa dalam memahami sifat dari tiap koefisien yang ada pada
persamaan grafik fungsi kuadrat. Peneliti mencoba meneliti penggunaan media
pembelajaran dengan memanfaatkan software GeoGebra apakah ada perbedaan
prestasi belajar matematika antara kelas yang kegiatan pembelajarannya
menggunakan media dan kelas yang kegiatan pembelajarannya menggunakan
metode konvensional ditinjau dari aktivitas belajar siswa.
Pembelajaran dengan menggunakan program GeoGebra diharapkan dapat
menarik minat dan perhatian siswa sehingga meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi dengan demikian pretasi belajar siswa dapat meningkat. Untuk
mengetahui hasil pembelajaran berbantuan GeoGebra ini, peneliti akan
melakukan ujicoba pembelajaran di kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dan
kemudian mengamatinya dalam hal proses pembelajaran, hasil tes belajar siswa
dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat
merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran dengan
menggunakan program GeoGebra dibanding pembelajaran konvensional pada
topik grafik fungsi kuadrat?
2. Apakah pembelajaran dengan program GeoGebra lebih efektif dibanding
pembelajaran konvensional pada topik grafik fungsi kuadrat?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran dengan
menggunakan program GeoGebra dibanding pembelajaran konvensional pada
topik grafik fungsi kuadrat.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dengan menggunakan program
GeoGebra dibanding pembelajaran konvensional pada topik grafik fungsi
kuadrat.

D. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah
diuraikan di atas maka penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran
matematika di kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta Semester I Tahun Ajaran
2012/2013 menggunakan program GeoGebra pada materi grafik fungsi kuadrat.
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E. Batasan Istilah
Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Program GeoGebra
GeoGebra merupakan salah satu software pembelajaran matematika yang
dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran geometri, aljabar, kalkulus serta
statistik.
2. Pembelajaran Konvensional
Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan menggunakan
metode ceramah. Pada pembelajaran ini guru menjelaskan materi,
memberikan contoh soal, kemudian siswa mengerjakan latihan soal.
3. Grafik Fungsi Kuadrat
Fungsi 𝑓𝑓 ∶ 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅 yang dinyatakan dengan 𝑓𝑓 ∶ 𝑥𝑥 → 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dimana
a, b, c ∈ R dan a ≠ 0 disebut fungsi derajat dua atau biasa disebut fungsi

kuadrat. Fungsi kuadrat 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 mempunyai persamaan
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dan grafiknya berupa parabola.

4. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian.
Efektivitas dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
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5. Minat
Minat adalah kecenderungan jiwa terhadap suatu yang terdiri dari perasaan
senang, memperhatikan, kesungguhan, adanya motif dan tujuan dalam
mencapai suatu tujuan. Maka dapat dipahami pula bahwa dalam minat
terdapat unsur perasaan senang, perhatian, kesungguhan dan adanya motif
dan tujuan. Dan minat sangat mempengaruhi perasaan tingkah laku
individu dalam menentukan tujuan, sehingga pengaruh minat sangat besar
dalam kehidupan, dan sebuah kecenderungan siswa merupakan pengaruh
dari minat individu

F. Manfaat Penelitian
Penelitian yang peneliti laksanakan bermanfaat bagi siswa, guru/ calon
guru, dan sekolah sebagai berikut:
1. Bagi siswa
Memperkenalkan siswa tentang pembelajaran dengan komputer, sehingga
siswa mendapat pengalaman dan kesan

yang mendalam dalam

pembelajaran matematika serta dapat meningkatkan pemahaman siswa.
2. Bagi guru dan calon guru
Membantu

guru

dalam

mengembangkan

kemampuannya

dalam

penguasaan aplikasi program komputer untuk kegiatan pembelajaran,
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berkembang
secara profesional.
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3. Bagi sekolah
Memberi sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah khususnya SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta dalam bidang pendidikan.

G. Langkah - langkah Penelitian
Rangkaian kegiatan yang akan peneliti lakukan untuk melaksanakan
penelitian ini adalah :
Langkah pertama :
Peneliti meminta izin ke sekolah untuk melakukan penelitian, sekolah yang
dimaksud adalah SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
Langkah kedua :
Peneliti mencoba mengkaji bagaimana pembelajaran matematika berbantuan
program GeoGebra dapat disusun untuk membuat proses pembelajaran
matematika menjadi suatu pembelajaran yang mudah dan efisien serta dapat
membantu siswa dalam memahami konsep mengenai Grafik Fungsi Kuadrat.
Langkah ketiga :
Peneliti menyusun instrumen–instrumen penelitian termasuk lembar kerja
GeoGebra yang bertujuan membantu pembelajaran pada pokok bahasan Grafik
Fungsi Kuadrat di kelas X SMA.
Langkah keempat :
Peneliti menyusun LKS untuk membantu siswa maupun guru sebagai panduan
dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan buku paket pelajaran matematika.
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Langkah kelima :
Peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan ujicoba pembelajaran
berbantuan GeoGebra yang telah disusun peneliti kepada siswa kelas X SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta.
Langkah keenam :
Peneliti melakukan analisis dan pembahasan data hasil penelitian kemudian
menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka
1. Media Pembelajaran dan Manfaatnya
Media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan
proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya bentuk – bentuk media
tersebut, maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat
digunakan dengan tepat. Dalam kegiatan belajar mengajar, sering pula
pemakaian kata media pembelajaran (instructional material), komunikasi
pandang-dengar (audio-visual communication), alat peraga pandang ( visual
education), alat peraga dan media penjelas (Kustandi, 2011:9).
Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Karenanya, informasi yang terdapat dalam media harus
dapat melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk
aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus
dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi
prinsip- prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif.
Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan
pengalaman dan memenuhi kebutuhan individu siswa, karena setiap siswa
memiliki kemampuan yang berbeda (Kustandi, 2011:23).

9
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Menurut Kemp dan Dayton (1985:3-4) dalam Kustandi (2011:23-24)
mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukan dampak positif
dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas, atau
sebagai cara utama pembelajaran langsung, sebagai berikut :
a. Penyampaian pelajaran tidak kaku.
b. Pembelajaran bisa lebih menarik.
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar
dan prinsip – prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa,
umpan balik dan penguatan.
d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, karena
kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan
pesan – pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, dan
kemungkinan dapat diserap oleh siswa lebih besar.
e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan gambar
sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen – elemen
pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik dan
jelas.
f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja diinginkan atau
diperlukan,

terutama

jika

media

pembelajaran

dirancang

untuk

penggunaan secara individu.
g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses
belajar dapat ditingkatkan
h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif.
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Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah
media yang berbasis komputer. Dewasa ini, komputer memiliki fungsi yang
berbeda – beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan
sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama
computer managed instruction (CMI). Ada pula peran komputer sebagai
pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya meliputi penyajian
informasi isi materi pelajaran, latihan, atau kedua – duanya (Kustandi,
2011:96).
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wina, 2006:162),
khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan
implementasi strategi pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut para guru
dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi bukan saja dapat
mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, tetapi juga membuat
proses pembelajaran menjadi lebih menarik.
Dalam rancangan penelitan yang akan dilakukan, penulis akan
menggunakan media pembelajaran berbasis komputer dan memilih GeoGebra
sebagai program yang akan dipakai dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

2. Pembelajaran Grafik Fungsi Kuadrat Di Kelas X SMA
Pembelajaran Grafik Fungsi Kuadrat menurut kurikulum yang berlaku
sekarang ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diajarkan di
semester ganjil kelas X SMA.
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Berikut ini adalah rangkuman pembelajaran Grafik Fungsi Kuadrat :
a. Relasi dan Fungsi
Relasi atau hubungan adalah suatu himpunan yang anggota- anggotanya
terdiri dari pasangan – pasangan terurut. Sebuah fungsi 𝑓𝑓: 𝑥𝑥 → 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

adalah suatu aturan yang memasangkan setiap 𝑥𝑥 pada suatu himpunan
bilangan real (daerah asal atau domain) dengan tepat sebuah nilai 𝑦𝑦 dari
himpunan bilangan real lain (daerah kawan atau kodomain). Himpunan

nilai yang diperoleh disebut daerah hasil (range) dari fungsi tersebut.
Karena 𝑦𝑦 fungsi dari 𝑥𝑥 atau nilai 𝑦𝑦 tergantung 𝑥𝑥, maka 𝑥𝑥 disebut variabel
bebas dan 𝑦𝑦 disebut variabel terikat.

b. Fungsi Kuadrat

Beberapa contoh fungsi adalah sebagai berikut :
•
•
•
•

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 − 1

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 2 − 6𝑥𝑥

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 − 4𝑥𝑥 + 3

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −3𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 3

Fungsi di atas mempunyai pangkat tertinggi dari varabel 𝑥𝑥 pada tiap fungsi

di atas sama dengan dua. Fungsi yang mempunyai ciri seperti itu disebut
fungsi kuadrat dalam variabel 𝑥𝑥. Bentuk umum dari fungsi kuadrat dapat
didefinisikan sebagai berikut :

Misalkan 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 dan 𝑐𝑐 bilangan real dan 𝑎𝑎 ≠ 0, maka fungsi yang

dirumuskan oleh 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 dinamakan fungsi kuadrat dalam
variabel 𝑥𝑥.
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c. Grafik Fungsi Kuadrat
Grafik fungsi kuadrat ditulis dengan notasi 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 dan grafik
fungsi kuadrat disebut sebagai parabola.

Langkah – langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat sederhana :
1) Tentukan beberapa anggota fungsi f, yaitu koordinat titik – titik yang
terletak pada grafik fungsi f. Titik – titik ini dapat ditentukan dengan
memilih bilangan bulat yang terletak dalam daerah asalnya, kemudian
dihitung nilai fungsi f. Titik – titik pada fungsi f itu biasanya lebih
mudah disajikan dengan menggunakan daftar atau tabel.
2) Gambarkan koordinat titik – titik yang telah diperoleh pada Langkah 1
pada sebuah bidang koordinat atau bidang Cartesius.
3) Hubungkan titik – titik yang telah digambarkan pada bidang koordinat
pada Langkah 2 dengan menggunakan kurva yang mulus.
Sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum dapat digambar dengan cara :
1) Tentukan titik – titik potong fungsi dengan sumbu X dan sumbu Y
a) Titik potong dengan sumbu X
Titik potong fungsi f dengan sumbu X diperoleh jika ordinat 𝑦𝑦 = 0,
sehingga fungsi f menjadi 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 0, yang merupakan
persamaan kuadrat dalam x. Akar – akar persamaan kuadrat itu
merupakan absis titik – titik potongnya dengan sumbu X.
Nilai diskriminan persamaan kuadrat 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 0, yaitu
𝐷𝐷 = 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐, menentukan banyak titik potong dengan sumbu X.
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i) Jika 𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐 > 0 maka grafik fungsi f memotong sumbu X di
dua titik yang berlainan.

ii) Jika 𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐 = 0 maka grafik fungsi f memotong sumbu X di
dua titik yang berimpit. Dengan demikian , grafik fungsi f
dikatakan menyinggung sumbu X.
iii) Jika 𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐 < 0 maka grafik fungsi f tidak memotong
maupun menyinggung sumbu X.

X

X

X

X

X

X

Gambar 2.1 Pengaruh Nilai D terhadap Titik Potong dengan Sumbu x

b) Titik potong dengan sumbu Y
Titik potong fungsi f dengan sumbu Y diperoleh jika absis x = 0,
sehingga 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎(0)2 + 𝑏𝑏(0) + 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐

Jadi, titik potong fungsi f dengan sumbu Y adalah (0,c).
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i) Jika 𝑐𝑐 > 0 maka grafik fungsi f memotong sumbu Y di atas titik
asal O.

ii) Jika 𝑐𝑐 = 0 maka grafik fungsi f memotong sumbu Y tepat di
titik asal O.

iii) Jika 𝑐𝑐 < 0 maka grafik fungsi f memotong sumbu Y di bawah
titik asal O.

X
O

O

O

X
O

X

X

X

X
O

O

Gambar 2.2 Pengaruh Nilai c terhadap Titik Potong dengan Sumbu y

2) Tentukan titik puncak atau titik balik serta persamaan sumbu simetri
Titik puncak atau titik balik sebuah parabola dapat dicari dengan
mengubah bentuk kuadrat pada ruas kanan persamaan parabola
menjadi bentuk kuadrat sempurna. Dari bentuk kuadrat itu selanjutnya
dapat pula ditentukan persamaan sumbu simetrinya.
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐
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𝑏𝑏
⟺ 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 2 + 𝑥𝑥� + 𝑐𝑐
𝑎𝑎

𝑏𝑏
𝑏𝑏 2
𝑏𝑏 2
⟺ 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 + 2 � −
+ 𝑐𝑐
𝑎𝑎
4𝑎𝑎
4𝑎𝑎
2

⟺ 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 +

𝑏𝑏 2 𝑏𝑏 2 4𝑎𝑎𝑐𝑐
� −
+
2𝑎𝑎
4𝑎𝑎 4𝑎𝑎

𝑏𝑏 2 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐
⟺ 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + � −
2𝑎𝑎
4𝑎𝑎
a) Untuk 𝑎𝑎 > 0

𝑏𝑏

2

Bentuk 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � selalu positif atau sama dengan nol untuk
semua 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅, maka 0 merupakan nilai terkecil ( minimum) dari
𝑏𝑏

2

𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � .

Dengan

demikian,

mempunyai nilai minimum −
𝑏𝑏

2

𝑏𝑏

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐
4𝑎𝑎

𝑏𝑏

2

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � −

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐
4𝑎𝑎

dan nilai itu dicapai jika

𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � = 0 atau 𝑥𝑥 = − 2𝑎𝑎 . Jadi, titik puncak atau titik balik
𝑏𝑏

2

minimum parabola adalah 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � −
�−

𝑏𝑏
𝑏𝑏2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐
,
−
�.
2𝑎𝑎
4𝑎𝑎

Persamaan

sumbu
𝑏𝑏

adalah 𝑥𝑥 = − 2𝑎𝑎 .

simetri

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐

adalah

2

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐

4𝑎𝑎

𝑏𝑏

parabola 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � −

4𝑎𝑎
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b) Untuk 𝑎𝑎 < 0

𝑏𝑏

2

Bentuk 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � selalu negatif atau sama dengan nol untuk

semua 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅, maka 0 merupakan nilai tebesar ( maksimum) dari
2

𝑏𝑏

𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � .

Dengan

demikian,

mempunyai nilai maksimum −
2

𝑏𝑏

𝑏𝑏

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐
4𝑎𝑎

𝑏𝑏

2

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � −

𝑏𝑏2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐

4𝑎𝑎

dan nilai itu dicapai jika

𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � = 0 atau 𝑥𝑥 = − 2, . Jadi, titik puncak atau titik balik
𝑏𝑏

2

minimum parabola adalah 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � −
𝑏𝑏

�− 2𝑎𝑎 , −

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐

adalah

2

𝑏𝑏 2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐

𝑏𝑏2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐
�.
4𝑎𝑎

Persamaan

sumbu
𝑏𝑏

adalah 𝑥𝑥 = − 2𝑎𝑎

simetri

4𝑎𝑎

𝑏𝑏

parabola 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎 � −

4𝑎𝑎

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
i) Parabola 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐. Dengan a, b, c ∈ R dan 𝑎𝑎 ≠ 0,
𝑏𝑏

mempunyai titik puncak atau titik balik �− 2𝑎𝑎 , −

𝑏𝑏2 −4𝑎𝑎𝑐𝑐
�.
4𝑎𝑎

ii) Jika 𝑎𝑎 > 0 maka titik baliknya adalah titik balik minimum dan

parabola terbuka keatas. Jika 𝑎𝑎 < 0 maka titik baliknya adalah titik
balik maksimum dan parabola terbuka kebawah.

iii) Persamaan sumbu simetri parabola 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 adalah
𝑥𝑥 = −

𝑏𝑏
2𝑎𝑎

3) Gambarkan koordinat titik – titik yang merupakan hasil dari langkah 1)
dan langkah 2) pada bidang koordinat, kemudian hubungkan titik –
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titik itu dengan kurva yang mulus, dengan memperhatikan apakah
parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah.

3. GeoGebra
a. Program GeoGebra
GeoGebra

merupakan

salah

satu

software

pembelajaran

matematika yang cukup handal. GeoGebra dapat dimanfaatkan untuk
pembelajaran geometri, aljabar, kalkulus serta statistik. Software yang
pertama kali dikembangkan oleh Markus Hohenwarter ini dapat membuat
media pembelajaran berupa lembar kerja yang dinamis (Judith &Markus :
2008).
GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter pada tahun
2001. Menurut Hohenwarter (2008), GeoGebra adalah program komputer
untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar.
Program ini dapat dimanfaatkan secara bebas yang dapat diunduh dari
www.geogebra.com.
Program GeoGebra melengkapi berbagai program komputer untuk
pembelajaran aljabar yang sudah ada, seperti Derive, Maple, MuPad,
maupun program komputer untuk pembelajaran geometri, seperti
Geometry’s Sketchpad atau CABRI. Menurut Hohenwarter (2008), bila
program-program komputer tersebut digunakan secara spesifik untuk
membelajarkan aljabar atau geometri secara terpisah, maka GeoGebra
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dirancang untuk membelajarkan geometri sekaligus aljabar secara
simultan.
Menurut

Hohenwarter

(2008),

program

GeoGebra

sangat

bermanfaat bagi guru maupun siswa. Tidak sebagaimana pada penggunaan
software komersial yang biasanya hanya bisa dimanfaatkan di sekolah,
GeoGebra dapat diinstal pada komputer pribadi dan dimanfaatkan kapan
dan di manapun oleh siswa maupun guru. Bagi guru, GeoGebra
menawarkan kesempatan yang efektif untuk mengkreasi lingkungan
belajar online interaktif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi
berbagai konsep-konsep matematis.
Menurut Lavicza (Hohenwarter, 2010), sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa GeoGebra dapat mendorong proses penemuan dan
eksperimentasi siswa di kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara
efektif membantu siswa dalam mengajukan berbagai konjektur matematis.
Beberapa pemanfaatan program GeoGebra dalam pembelajaran
matematika adalah sebagai berikut :
1) Dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti
dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka.
2) Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging)
pada program GeoGebra dapat memberikan pengalaman visual yang
lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri.
3) Dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan
yang telah dibuat benar.
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4) Mempermudah guru/siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifatsifat yang berlaku pada suatu objek geometri.
Menurut Hohenwarter & Fuchs (2004), GeoGebra sangat
bermanfaat sebagai media pembelajaran matematika dengan beragam
aktivitas sebagai berikut :
1) Sebagai media demonstrasi dan visualisasi
Dalam hal ini, dalam pembelajaran yang bersifat tradisional, guru
memanfaatkan

GeoGebra

untuk

mendemonstrasikan

dan

memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu.
2) Sebagai alat bantu konstruksi
Dalam hal ini GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan
konstruksi konsep matematika tertentu, misalnya mengkonstruksi
lingkaran dalam maupun lingkaran luar segitiga, atau garis singgung.
3) Sebagai alat bantu proses penemuan
Dalam hal ini GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa
untuk menemukan suatu konsep matematis, misalnya tempat
kedudukan titik-titik atau karakteristik parabola.
Menu utama GeoGebra adalah: File, Edit, View, Option, Tools,
Windows, dan Help untuk menggambar objek-objek geometri. Menu File
digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor file,
serta keluar program. Menu Edit digunakan untuk mengedit lukisan. Menu
View digunakan untuk mengatur tampilan. Menu Option untuk mengatur
berbagai fitur tampilan, seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

(style) objek-objek geometri, dan sebagainya. Sedangkan menu Help
menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Berbagai
menu selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.3 Menu GeoGebra
b. Aplikasi Program GeoGebra dalam Pembelajaran Grafik Fungsi Kuadrat
GeoGebra dapat digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik
Grafik Fungsi Kuadrat dengan persamaan 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐. Dalam
hal ini, a, b, dan c adalah koefisien yang nilainya belum tertentu. Dengan
memanfaatkan fasilitas atau tool slider di GeoGebra, dapat dieksplorasi
karakteristik parabola tersebut dengan mengubah koefisien- koefisien
tersebut.
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Fasilitas

GeoGebra

bertujuan

untuk

membantu

siswa

mengeksplorasi beberapa hal sebagai berikut :
1) Pengertian fungsi kuadrat, fungsi kuadrat adalah fungsi dengan bentuk
umum 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 , dimana a, b dan c adalah bilangan real
dan a ≠ 0 dengan memperhatikan grafik fungsinya.

2) Grafik fungsi kuadrat 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 merupakan grafik dari

persamaan kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, dimana grafiknya berbentuk
parabola.

3) Pengaruh nilai koefisien a dan c suatu fungsi kuadrat terhadap bentuk
grafik fungsinya.
4) Pengaruh perubahan nilai diskriminan persamaan kuadrat,
𝐷𝐷 = 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐 terhadap grafik fungsi kuadrat dengan persamaan

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 dan kaitannya dengan perpotongan grafik terhadap
sumbu koordinat.

5) Memahami beberapa unsur grafik fungsi kuadrat seperti titik
perpotongan grafik dengan sumbu koordinat, titik puncak/titik balik
grafik dan persamaan sumbu simetri grafik.
Tabel 2.1 Langkah Penyusunan Lembar Kerja GeoGebra
No.

Langkah
Gunakan bahasa English (US),
dengan

1.

mengklik

option

→

language → A – E → English
(US).
Tampilkan Axes dan Grid.
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2.

Gunakan

Insert

Text

untuk

membuat

teks

judul.

Ketik

“Grafik Fungsi Kuadrat”.

Buat slider a dengan batas
minimal -20 dan maksimal 20,
kenaikan / increment 1.

Buat slider b dengan batas
3.

minimal -20 dan maksimal 20,
kenaikan / increment 1.

Buat slider c dengan batas
minimal -20 dan maksimal 20,
kenaikan / increment 1.
Gambar grafik 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 +
4.

𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐,

dengan

memasukkan

/

cara

mengetik

𝟐𝟐

𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂 ∗ 𝒙𝒙 + 𝒃𝒃 ∗ 𝒙𝒙 + 𝒄𝒄

ke

dalam input bar.
Tampilkan

persamaan

grafik

yang telah dibuat, dengan cara
5.

memasukkan

/

mengetik

"Persamaan Fungsi Kuadrat
f(x)="+f ke dalam input bar.
Gunakan Check Box to Show /
Hide

Objects

menampilkan
6.

untuk
atau

menyembunyikan obyek yang
diperlukan.
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Kemudian klik di tempat yang
diinginkan, lalu beri judul pada
Caption dan pilih obyek mana
yang akan diberi Check Box to
Show / Hide Objects, setelah itu
klik Apply.

Gunakan Check Box to Show /
Hide Objects pada slider a, b, c,
persamaan grafik, serta pada
grafik .

Gunakan Insert Text kembali
7.

(seperti langkah no.2) untuk
membuat teks mengenai definisi
dari diskriminan.

Hitung nilai dari diskriminan
8.

dengan

cara

memasukkan

/

mengetik D = b² - 4 * a * c ke
dalam input bar.
Tampilkan

perhitungan

nilai

diskriminan yang telah dibuat,
dengan
9.

cara

memasukkan

/

mengetik:
"D = "+b "² - 4 ". "+ a ". "+ c
" = "+b² "- " + 4 * a *c
"="+D
ke dalam input bar.
Tampilkan nilai a, b, c dengan
cara memasukkan / mengetik:

10.

"a = "+a
"b = "+b
"c = "+c
ke dalam input bar.
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Ulangi
11.

langkah

no.6

untuk

obyek yang di buat pada langkah
no.7 dan no.9.

Untuk memberi warna grafik,
teks, atau slider klik kanan
obyek yang akan di beri warna
lalu pilih object properties. Lalu
12.

pilih

color

untuk

merubah

warna. Pilih style untuk merubah
ketebalan dan tipe garis pada
grafik .
Kemudian close.
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4. Hasil Belajar Siswa
Hasil perilaku belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku
dalam keseluruhan pribadi pelajar. Perilaku hasil belajar mencakup aspekaspek kognitif (penguasaan intelektual), afektif (berhubungan dengan sikap
dan nilai), dan psikomotorik (kemampuan keterampilan bertindak). Para
pengajar sangat diharapkan mampu mengantisipasi aspek-aspek perubahan
perilaku ini yang dimulai dengan perencanaan kegiatan belajar berakhir. Akan
tetapi perlu diingat bahwa perilaku belajar sesungguhnya bersumber dari
berbagai aspek perilaku lainnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Aspek-aspek internal peserta didik yang perlu dipahami antara lain aspek
potensi, prestasi, kebutuhan, minat, sikap, pengalaman, keadaan fisik, citacita, dan sebagainya. Sedangkan aspek eksternal adalah antara lain latar
belakang keluarga, sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan sebagainya
(Mohammad Surya, 2004: 50).
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Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley ( dalam Nana
Sudjana, 2004: 22) membagi tiga macam hasil belajar, yakni: (a) keterampilan
dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita.
Sedangkan Gagne (Nana Sudjana, 2004: 22) membagi lima kategori hasil
belajar, yakni: (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi
kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris.
Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik
tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil
belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi
tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah
kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam
aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis,
dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan
keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif
berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaaan,
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah
psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan
bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks,
keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau
ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan
interpretatif.
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Dapat disimpulkan hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh atau
didapat sebagai bentuk perubahan, perubahan ini didapat melalui pengalaman
dan latihan yang dinyatakan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan kebiasaan.
Hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar mengajar
baik berupa tingkah laku sikap maupun pengetahuan.

B. Kerangka Berpikir
Ketepatan pemilihan dan penggunaan media dalam pembelajaran
matematika akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran
matematika. Untuk itu penggunaan media pembelajaran akan membantu siswa
dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membantu guru untuk
menyampaikan materi pelajaran.
Pembelajaran yang direncanakan adalah pembelajaran dengan program
GeoGebra. Peneliti merancang pembelajaran dan selanjutnya merancang
tampilan program GeoGebra untuk membantu siswa dalam memahami materi.
Tampilan program GeoGebra kemudian diujikan di kelas. Selain pembelajaran
dengan program GeoGebra peneliti juga merancang pembelajaran konvensional
dengan instrumen yang sama. Dari kedua pembelajaran yang dilakukan, pada
pertemuan terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat hasil dari kedua
pembelajaran. Kemudian, hasilnya dibandingkan untuk melihat efektivitas dari
kedua pembelajaran tersebut.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini

adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang

berarti penelitian dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan
teknik – teknik observasi, wawancara, analisa isi, dan metode pengumpulan data
lainnya untuk menyajikan respon- respon dan perilaku subjek. Menurut Margono
(2007:39), dalam penelitian tersebut, analisis data dari situasi yang diteliti tidak
dituangkan atau dipaparkan dalam bentuk bilangan/angka statistik, melainkan
dalam bentuk uraian naratif. Akan tetapi penelitian ini juga juga tidak lepas dari
penelitian kuantitatif.
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat rata-rata
hasil belajar siswa antara pembelajaran program GeoGebra dan pembelajaran
konvensional

sedangkan

analisis

diskriptif

kualitatif

digunakan

untuk

mendeskripsikan hasil pengamatan, hasil kuesioner dan hasil wawancara.

B. Subjek Penelitian
Peneliti melakukan penelitian di kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
yang dilakukan di semester ganjil, yaitu pada bulan Oktober 2012. Peneliti
memilih SMA Pangudi Luhur Yogyakarta karena menurut wawancara yang telah
dilakukan dengan guru mata pelajaran matematika, guru belum pernah
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memberikan pembelajaran dengan menggunakan program GeoGebra. Subjek
penelitian ini adalah para siswa kelas X1 dan kelas X2.

C. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah keefektifan pemanfaatan program
GeoGebra dalam pembelajaran matematika yang ditinjau dari hasil belajar siswa.

D. Perumusan Variabel – Variabel
Variabel–variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Pembelajaran dengan program GeoGebra dan pembelajaran konvensional

dengan grafik fungsi kuadrat sebagai variabel bebas.
2. Efektivitas

penggunaan

program

GeoGebra

dan

pembelajaran

konvensional dengan grafik fungsi kuadrat sebagai variabel terikat

E. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Menurut Ngalim (2009:149), observasi adalah metode atau cara-cara
menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah
laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
Cara atau metode tersebut pada umumnya ditandai oleh pengamatan tentang
apa

yang benar-benar dilakukan oleh individu, dan membuat pencatatan-

pencatatan secara objektif mengenai apa yang diamati, serta dapat juga
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dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti blangkoblangko, checklist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Kegiatan observasi harus dilakukan secara sistematis dan pengamatan
dilakukan secara langsung. Tujuan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti
adalah mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang terjadi
di kelas tersebut dan melihat kondisi kelas yang akan dijadikan sebagai subjek
penelitian. Dari hasil observasi itu, diharapkan peneliti dapat menemukan dan
menentukan metode yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran yang
akan dilakukan peneliti sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul
dapat diatasi melalui pembelajaran yang dilakukan.
2. Tes Tertulis
Menurut Zainal (2012:118), tes merupakan suatu teknik atau cara yang
digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di
dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas
yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek
perilaku peserta didik.
Tes tertulis dilakukan setelah pembelajaran dengan program GeoGebra
maupun tanpa program GeoGebra pada materi grafik fungsi kuadrat
berlangsung. Tes tertulis dilakukan kepada semua siswa yang telah mengikuti
pembelajaran. Tes berupa soal uraian materi grafik fungsi kuadrat. Soal akan
diberikan kepada kelas yang menggunakan program GeoGebra dan kelas yang
tidak menggunakan program GeoGebra dengan soal yang sama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

Hasil tes tertulis tersebut akan dilihat perbedaan nilai antara kelas yang
menggunakan program GeoGebra dan kelas yang tidak menggunakan
program

GeoGebra.

Selanjutnya

dapat

dinyatakan

efektivitas

dari

pembelajaran dengan menggunakan program GeoGebra dengan pembelajaran
tidak menggunakan program GeoGebra.
3. Wawancara
Menurut Zainal (2012:157), wawancara merupakan merupakan salah
satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan
tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik.
Pengertian wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara
langsung antara pewawancara (interviewer) atau guru dengan yang
diwawancarai (interviewee) atau peserta didik tanpa melalui perantara,
sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara atau guru
menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau
media.
Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa siswa.
Wawancara ini bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman siswa dan
bagaimana ketertarikan siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukan, selain
itu melalui wawancara ini peneliti berharap dapat mengetahui tingkat kesulitan
dalam mengerjakan soal tes yang telah diberikan. Hasil wawancara ini
kemudian akan dibandingkan dengan hasil tes tertulis siswa yang
diwawancarai.
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4. Kuesioner
Menurut

Zainal

(2012:166),

angket

termasuk

alat

untuk

mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam
hubungan kausal. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali
dalam implemantasi-nya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan
wawancara dilaksanakan secara lisan.
Kuesioner ini akan berisi tentang pernyataan siswa tentang
pembelajaran yang berlangsung, tentang pengaruh program GeoGebra dalam
membantu pemahaman mereka, maupun tentang kesulitan terhadap materi
pembelajaran. Hasil dari pengisian kuesioner ini nantinya akan dianalisis,
selanjutnya hasil analisis kuesioner tersebut akan dilihat apakah sesuai dengan
hasil wawancara, dan hasil belajar siswa. Bila ketiganya sesuai maka akan
dapat ditarik kesimpulan.

F. Instrumen Pengumpulan Data
1. Instrumen pembelajaran
Instrumen pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang dibuat untuk tiga kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan
adalah 90 menit, program GeoGebra dan LKS (Lembar Kerja Siswa). RPP
yang disusun sesuai dengan format yang digunakan di sekolah SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta.
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2. Instrumen penelitian
a.

Soal Tes Tertulis
Soal tes tertulis terdiri dari 3 soal uraian. Soal tes tertulis ini
telah melalui uji pakar dengan guru mata pelajaran di sekolah.
Pengerjaan soal ini melalui suatu prosedur atau langkah-langkah
tertentu. Pengerjaan soal tes tertulis materi grafik fungsi kuadrat diberi
waktu 35 menit. Berikut kisi-kisi soal tes tertulis yang diberikan
kepada siswa :
Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Tes Tertulis
Kompetensi
Dasar
Menggambar
grafik fungsi
kuadrat

Materi

Indikator

Sketsa
a. Mencari titik
grafik fungsi
potong dengan
kuadrat
sumbu X dan
sumbu Y,
koordinat titik
puncak, serta
persamaan sumbu
simetri dari fungsi
kuadrat
b. Menggambar
sketsa grafik
fungsi secara
sederhana.
c. Mengidentifikasi
tanda-tanda grafik
fungsi kuadrat
dan kedudukan
grafik fungsi
kuadrat terhadap
sumbu-x

Bentuk
Soal
Uraian

Nomor
Soal
1(a,b),
2

2

3

b. Lembar Pengamatan
Lembar pengamatan berfungsi untuk membantu peneliti dalam
mencatat hal–hal yang terjadi selama proses belajar–mengajar
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berlangsung. Lembar pengamatan dibuat detail dari setiap tahap proses
belajar mengajar. Format lembar pengamatan terdapat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 Lembar Pengamatan
No
1
2
3
4
5

Butir – Butir Sasaran
Siswa siap mengikuti
proses pembelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasan guru
Siswa menanggapi
pembahasan pelajaran
Siswa mengerjakan
tugas dengan baik
Suasana kelas
terkendali

Ya

Tidak

Keterangan

c. Kuesioner
Kuesioner diberikan kepada siswa pada pertemuan terakhir
penelitian.

Kuesioner

berfungsi

untuk

mengetahui

bagaimana

tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah berlangsung.
Berikut kisi-kisi kuesioner yang diberikan kepada siswa:
Variabel

Dimensi

Hasil belajar
siswa

Kesulitan

Software
dalam
mengatasi
kesulitan

Tabel 3.3 Kisi – kisi Kuesioner
Materi
a. Menyelidiki pengaruh nilai a terhadap
kedudukan grafik fungsi kuadrat
b. Menyelidiki pengaruh nilai c terhadap grafik
fungsi kuadrat
c. Menyelidiki pengaruh nilai D terhadap
grafik fungsi kuadrat.
d. Menggambar grafik fungsi kuadrat
e. Peran software dalam mengatasi kesulitan
(apakah dapat mengatasi kesulitan yang
dialami siswa)

d. Wawancara
Wawancara kepada siswa dilakukan non-terstruktur karena
peneliti lebih mengutamakan pada fakta di lapangan tanpa ada

No
item
1
2
3
4
5
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settingan supaya lebih valid. Terlebih lagi, siswa SMA pada umumnya
lebih terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan
sederhana daripada pertanyaan-pertanyaan terstruktur.

G. TEKNIK ANALISIS DATA
Peneliti menggunakan tiga teknik dalam menganalisis data, antara lain:
a. Teknik Tes
Tes ini dilakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa pada
pelajaran matematika yang dilakukan selama penelitian.
b. Teknik Wawancara
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa
terhadap materi secara langsung.
c. Dokumentasi.
Dokumen-dokumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah lembar kerja
siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

H. Langkah – Langkah Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini meneliti kefektifitasan penggunaan program GeoGebra
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibanding pembelajaran dengan tidak
menggunakan program GeoGebra berdasarkan data - data yang diperoleh peneliti.
Penelitian dapat berjalan dengan lancar apabila mempunyai rencana
pelaksanaan. Rencana penelitian kegiatan digunakan sebagai panduan kegiatan
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untuk melakukan penelitian. Berikut rencana penelitian selama penelitian
berlangsung.
1. Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti menyiapkan hal–hal yang diperlukan
dalam penelitian diantaranya :
a. Menentukan materi yang akan diajarkan.
b. Menyiapkan rencana pembelajaran.
c. Menyiapkan media yang diperlukan.
d. Menyiapkan instrumen pengamatan.
e. Menyiapkan tes tertulis.
f. Mengujikan tes tertulis.
2. Pelaksanaan dan Pengamatan
Pada tahap pelaksanaan dan pengamatan, peneliti berperan sebagai
guru pengajar dimana kegiatannya adalah sebagai berikut :
a. Peneliti melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rancangan
penelitian.
b. Peneliti mengamati proses belajar mengajar dan mengambil data
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan mengisi
instrumen pengamatan yang telah dibuat.
c. Peneliti melakukan tes tertulis untuk melihat pemahaman terhadap
materi yang telah diajarkan.
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3. Pengolahan data
Berdasarkan data–data yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan,
maka selanjutnya data diolah hingga memperoleh kesimpulan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN, PENYAJIAN DATA DAN
ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dipaparkan tentang proses pembelajaran dengan
program GeoGebra di kelas X1 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dan
pembelajaran konvensional di kelas X2 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
berlangsung serta efektivitas pembelajaran dengan program GeoGebra dibanding
pembelajaran konvensional pada topik grafik fungsi kuadrat.
Bab ini dibagi menjadi tiga subbab, yaitu subbab pertama berisi
pelaksanaan penelitian. Subbab kedua berisi penyajian data, meliputi (1) data
pengamatan, (2) data hasil tes tertulis, (3) data kuesioner, (4) data wawancara,
dan subbab ketiga berisi analisis data, meliputi (1) analisis data pengamatan (2)
analisis hasil jawaban siswa X1 dan X2 untuk melihat perbandingan efektivitas
dari dua kelas tersebut, (3) analisis data hasil kuesioner untuk melihat sejauh mana
efektivitas program GeoGebra bagi

siswa X1, dan (4) analisis data hasil

wawancara untuk mengetahui lebih jelas tanggapan siswa terhadap bantuan
program GeoGebra dalam topik grafik fungsi kuadrat.

A. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum melakukan pengambilan data peneliti melakukan proses
pengamatan atau observasi terhadap pembelajaran, wawancara dengan guru, dan
uji pakar instrumen tes kepada guru mata pelajaran. Observasi dilakukan pada

39
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bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012. Peneliti masuk ke
kelas untuk melihat kondisi dari tiap kelas, selain itu peneliti melakukan
wawancara kepada guru matematika kelas X mengenai masalah grafik fungsi
kuadrat yang sulit bagi siswa dan untuk mengetahui dua kelas yang akan dijadikan
subjek penelitian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa semua kelas
hampir memiliki kemampuan akademik yang sama sehingga peneliti dapat
memilih kelas mana saja. Pada penelitian ini peneliti lebih memilih kelas X1 dan
X2 sebagai subjek penelitian karena berdasarkan nilai ulangan tengah semester
kelas X1 dan X2 mempunyai nilai rata – rata yang hampir sama dan menurut
saran dari guru mata pelajaran, kedua kelas tersebut lebih kondusif untuk
dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil data 22 siswa
dari 35 siswa kelas X1, hal ini dikarenakan hanya 22 siswa yang mengikuti
pertemuan yang peneliti laksanakan, begitu juga untuk kelas X2 peneliti hanya
mengambil data 25 siswa dari 35 siswa kelas X2. Berikut daftar nilai tes tengah
semester kelas X1 dan kelas X2 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.
Tabel 4.1 Daftar Nilai Tes Tengah Semester Kelas X1
NO

NAMA

NILAI
TTS

1

AH

63

2

AD

48

3

BS

30

4

BA

55

5

BW

50

6

DK

55

7

DN

38

8

DS

35

9

EP

43

10

GG

40

11

GP

53
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12

KM

83

13

KC

50

14

ML

35

15

MD

35

16

SA

33

17

SL

35

18

TA

30

19

VW

33

20

VM

35

21

YM

28

22

YD

50
43.5

Rata-Rata

Tabel 4.2 Daftar Nilai Tes Tengah Semester Kelas X2
NO

NAMA

NILAI
TTS

1

AK

50

2

AF

83

3

AG

63

4

AR

33

5

AV

25

6

AB

40

7

AY

43

8

AW

30

9

AS

88

10

CD

55

11

CO

48

12

CP

30

13

DA

55

14

DO

30

15

HS

30

16

HJ

45

17

LR

23

18

MV

63

19

OE

28

20

SS

48

21

TP

50

22

VS

33

23

YB

28

24

YH

58

25

LS

40
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Rata-rata

44.76

Dari kedua daftar nilai yang disajikan dapat disimpulkan bahwa kelas X1 dan
X2 memenuhi kriteria untuk menjadi subjek penelitian.
Tahap selanjutnya, peneliti membuat skenario pembelajaran yang
sesuai dengan format skenario pembelajaran di SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta (dapat dilihat pada lampiran A.1 dan A.2) selain itu, untuk kelas
yang pembelajarannya menggunakan program GeoGebra, peneliti menyusun
Lembar Kerja Siswa (dapat dilihat pada lampiran A.3). Soal tes tertulis beserta
kunci jawaban telah dikonsultasikan dan dibahas bersama dengan guru bidang
studi matematika SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Soal tes tertulis dapat
dilihat selengkapnya pada lampiran A.5 dan kunci jawaban pada lampiran A.6
serta pedoman penilaian pada lampiran A.7.
Proses pengambilan data dilakukan enam kali pertemuan dengan satu
kali pertemuan dua jam pelajaran. Tiga kali pertemuan di kelas X1 dan tiga
kali pertemuan di kelas X2, serta kuesioner dan wawancara yang dilakukan
setelah tes tertulis dilakukan. Kuesioner dan wawancara yang ditujukan
kepada siswa bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program
GeoGebra dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Untuk membuat
kuesioner (dapat dilihat pada lampiran A.9), peneliti membuat kisi-kisi supaya
hasil kuesioner dapat mendukung penelitian. Kisi-kisi kuesioner dapat dilihat
pada tabel 3.3. Secara garis besar, proses pembelajaran berlangsung seperti
berikut:
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1. Proses Pembelajaran di Kelas X1 dengan Program GeoGebra
Pembelajaran berlangsung selama tiga kali pertemuan dengan
deskripsi sebagai berikut:
a. Pembelajaran Pertemuan Pertama
Pertemuan pertama di kelas X1 dilakukan pada hari Kamis
tanggal 18 Oktober 2012 jam pelajaran ke 3 dan 4. Pada pertemuan
pertama ini diikuti oleh 32 siswa kelas X1. Pada pertemuan pertama,
pembelajaran dimulai dengan mengingatkan mengenai materi fungsi
yang sudah dipelajari di SMP. Hal ini bertujuan untuk mengantarkan
siswa memahami mengenai materi grafik fungsi kuadrat. Pada
pertemuan ini, siswa mulai dikenalkan dengan program GeoGebra.
Program GeoGebra diberikan melalui presentasi guru, kemudian siswa
diberi

latihan

soal

yang

diselesaikan

secara

bersama

yang

pembahasannya menggunakan GeoGebra hal ini bertujuan agar pada
pertemuan berikutnya siswa sudah bisa memahami bagaimana
menggunakan program GeoGebra.
b. Pembelajaran Pertemuan Kedua
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25
Oktober 2012 jam pelajaran ke 3 dan 4. Pada pertemuan kedua ini
diikuti oleh 29 siswa. Pertemuan kedua ini, siswa mulai menggunakan
GeoGebra. Pada pertemuan ini, siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok untuk mengerjakan LKS (pada lampiran A.3), 1 kelompok
terdiri dari 3 – 4 orang. Pembagian kelompok ini dilakukan karena
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pada saat pelaksanaan pembelajaran, banyak siswa yang tidak
membawa laptop dan juga ada beberapa laptop yang dibawa siswa
tetapi tidak dapat diinstal program GeoGebra. Pembagian kelompok
ini tidak sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Pada awalnya peneliti
merencanakan pembelajaran menggunakan program GeoGebra secara
individu.
LKS ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pengaruh
nila a, c dan D serta kedudukan grafik terhadap sumbu x. Setelah LKS
dikerjakan

kemudian

dilakukan

pembahasan

dan

penarikan

kesimpulan. Kemudian diberikan latihan soal yang dikerjakan secara
manual.
c. Pembelajaran Pertemuan Ketiga
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27
Oktober 2012 jam ke 5 dan 6. Pada pertemuan ini dilakukan
pembahasan PR dan kemudian dilaksanakan evaluasi atau tes tertulis.
Pada pertemuan ketiga ini hanya diikuti oleh 26 siswa. Tes tertulis
diberi waktu 35 menit dengan tiga soal uraian. Tes tertulis berlangsung
secara tertib, kemudian dilanjutkan dengan mengisi lembar kuesioner
oleh siswa. Waktu untuk mengisi kuesioner adalah 15 menit.

2. Proses Pembelajaran di Kelas X2 dengan Pembelajaran Konvensional
Pembelajaran berlangsung selama tiga kali pertemuan dengan
deskripsi sebagai berikut:
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a. Pembelajaran Pertemuan Pertama
Pertemuan pertama di kelas X2 dilakukan pada hari Kamis
tanggal 18 Oktober 2012 jam pelajaran ke 5 dan 6. Pada pertemuan
pertama ini, diikuti oleh 30 siswa. Pada pertemuan pertama,
pembelajaran dimulai dengan mengingatkan kembali mengenai materi
fungsi yang sudah dipelajari di SMP. Hal ini bertujuan untuk
mengantarkan siswa memahami mengenai materi grafik fungsi
kuadrat. Setelah itu, peneliti mulai menjelaskan mengenai pengaruh
masing-masing koefisien dari persamaan grafik fungsi terhadap
gambar grafik dan cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat
secara sederhana. Setelah penjelasan selesai, siswa diberikan latihan
soal.
b. Pembelajaran Pertemuan Kedua
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25
Oktober 2012 jam pelajaran ke 5 dan 6. Pertemuan kedua ini diikuti
oleh 29 siswa. Pada pertemuan kedua ini dijelaskan mengenai
pengaruh nilai a, c dan D serta kedudukan terhadap sumbu x. Dengan
mengetahui pengaruh nilai tersebut, akan memudahkan siswa untuk
menggambar dan menganalisa grafik fungsi kuadrat. Pada penjelasan
materi ini siswa mengalami kebingungan karena tidak bisa
membayangkan

gambar

diberikan latihan soal.

grafiknya.

Setelah

penjelasan

selesai,
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c. Pembelajaran Pertemuan Ketiga
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27
Oktober 2012 jam ke 3 dan 4. Pertemuan ketiga ini diikuti oleh 26
siswa. Pada pertemuan ini dilakukan pembahasan PR dan evaluasi
atau tes tertulis, tes tertulis diberi waktu 35 menit dengan tiga soal
uraian. Tes tertulis berlangsung secara tertib.

B. Penyajian Data
Setelah melaksanakan penelitian, peneliti mendapatkan data–data yang
akan dianalisis. Adapun data tersebut adalah :
1. Data Pengamatan
Data pengamatan diisi oleh dua observer di setiap proses
pembelajaran. Data pengamatan dapat dilihat selengkapnya pada lampiran
B.5 untuk kelas X1 dan lampiran B.6 untuk kelas X2.
2. Data Hasil Tes Tertulis
Sampel jawaban tes tertulis siswa dapat dilihat pada lampiran B.1
untuk jawaban tes tertulis kelas X1 dan lampiran B.2 untuk jawaban tes
tertulis kelas X2. Berikut tabel data hasil tes tertulis kelas X1 dan X2 :
Tabel 4.3 Daftar Nilai dan Ketuntasan Siswa Kelas X1
Soal nomor
NO

NAMA

1 (20)
a (10)

b (10)

2 (5)

3 (10)

Skor
Total
(35)

Nilai

Ketuntasan

1

AH

7

4

1

7

19

54.29

Tidak

2

AD

10

10

5

0

25

71.43

Tuntas

3

BS

10

7

5

7

29

82.86

Tuntas

4

BA

10

10

5

0

25

71.43

Tuntas
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5

BW

7

2

1

7

17

48.57

Tidak

6

DK

10

10

5

10

35

100.00

Tuntas

7

DN

8

8

3

10

29

82.86

Tuntas

8

DS

8

0

0

0

8

22.86

Tidak

9

EP

5

5

1

10

21

60.00

Tidak

10

GG

5

5

0

7

17

48.57

Tidak

11

GP

10

7

5

3

25

71.43

Tuntas

12

KM

10

10

3

3

26

74.29

Tuntas

13

KC

10

7

3

7

27

77.14

Tuntas

14

ML

8

0

1

0

9

25.71

Tidak

15

MD

10

7

3

7

27

77.14

Tuntas

16

SA

10

7

0

0

17

48.57

Tidak

17

SL

5

0

3

7

15

42.86

Tidak

18

TA

5

5

0

0

10

28.57

Tidak

19

VW

10

0

0

0

10

28.57

Tidak

20

VM

5

0

3

7

15

42.86

Tidak

21

YM

5

5

0

0

10

28.57

Tidak

22

YD

7

8

2

10

27

77.14

Tuntas
Persentase
Ketuntasan
45.46%

Rata-rata

57.69

Tabel 4.4 Daftar Nilai dan Ketuntasan Siswa Kelas X2
Soal nomor
NO

NAMA

1 (20)
a (10)

b (10)

2 (5)

3 (10)

Skor
Total
(35)

Nilai

Ketuntasan

1

AK

7

2

2

10

21

60.00

Tidak

2

AF

10

10

5

10

35

100.00

Tuntas

3

AG

10

5

5

5

25

71.43

Tuntas

4

AR

5

0

4

10

19

54.29

Tidak

5

AV

9

3

3

0

15

42.86

Tidak

6

AB

8

2

3

10

23

65.71

Tidak

7

AY

7

7

4

0

18

51.43

Tidak

8

AW

0

0

0

0

0

0.00

Tidak

9

AS

10

9

4

10

33

94.29

Tuntas

10

CD

7

1

4

5

17

48.57

Tidak

11

CO

4

2

4

5

15

42.86

Tidak

12

CP

0

2

0

0

2

5.71

Tidak

13

DA

10

9

4

10

33

94.29

Tuntas

14

DO

0

0

0

2

2

5.71

Tidak

15

HS

7

7

4

5

23

65.71

Tidak
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16

HJ

2

0

0

10

17

LR

2

0

0

0

18

MV

7

3

5

0

19

OE

2

0

0

5

20

SS

5

0

0

21

TP

7

0

22

VS

7

23

YB

24
25

12

34.29

Tidak

2

5.71

Tidak

15

42.86

Tidak

7

20.00

Tidak

5

10

28.57

Tidak

0

5

12

34.29

Tidak

7

3

5

22

62.86

Tidak

0

0

0

2

2

5.71

Tidak

YH

6

5

2

5

18

51.43

Tidak

LS

6

3

2

10

21

60.00

Tidak
Persentase
Ketuntasan
16%

Rata-rata

45.94

3. Data Kuesioner
Sampel hasil kuesioner dapat dilihat pada lampiran B.7. Berikut
tabel data hasil jawaban kuesioner :

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AH
AD
BS
BA
BW
DK
DN
DS
EP
GG
GP
KM
KC
ML
MD
SA
SL
TA
VW
VM
YM
YD

Tabel 4.5 Hasil Kuesioner Siswa Kelas X1
Tingkat Kesulitan
Pengaruh nilai a Pengaruh nilai c Pengaruh nilai D
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Biasa
Biasa
Biasa
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Sulit
Sulit
Tidak Sulit
Biasa
Biasa
Biasa
Sulit
Sulit
Sulit
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Biasa
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Sulit
Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Tidak Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit
Biasa
Biasa
Sulit
Sulit
Sulit
Biasa
Biasa
Tidak Sulit

Peran GeoGebra
Biasa
Membantu
Membantu
Membantu
Membantu
Membantu
Membantu
Membantu
Biasa
Biasa
Membantu
Tidak Membantu
Membantu
Biasa
Membantu
Membantu
Membantu
Tidak Membantu
Membantu
Membantu
Biasa
Membantu

Nilai
Tes
54.29
71.43
82.86
71.43
48.57
100.00
82.86
22.86
60.00
48.57
71.43
74.29
77.14
25.71
77.14
48.57
42.86
28.57
28.57
42.86
28.57
77.14
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4. Data Wawancara
Data wawancara berupa transkrip wawancara. Berikut tabel hasil
wawancara dengan 4 orang siswa kelas X1 dan 3 orang siswa kelas X2.
a. Tabel wawancara Kelas X1 :
Tabel 4.6 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X1 DK
Nama
Siswa

DK

Transkrip Wawancara
P : dari 3 soal yang saya berikan kemarin menurut kamu sulit atau tidak?
DK : ya…..lumayan mbak..
P : kalau dari 3 soal ini, soal mana yang menurut kamu paling sulit?
DK : mmmmm… nomer 3 mbak, gak sulit sih cuma agak bingung dikit.
P : tapi kamu dapet nilai 100.. berarti bisa semua kan?
DK :hehe..bisalah mbak..
P : oh gitu ya…kemarin sempet belajar dulu tidak dirumah?
DK : ya belajar mbak..dikit dikit..
P : dengan adanya program GeoGebra, kamu merasa terbantu tidak dalam
memahami materi?
DK : terbantu mbak, jadi paham aku…tau gitu kalo nilai a dari persamaan itu
mempengaruhi grafiknya..hehe .
P : manfaat GeoGebra bagi kamu apa?
DK : ya tadi itu mbak, aku jadi ngerti kalau masing-masing koefisiennya itu
ternyata ada hubungannya sama titik potong grafik juga.
P : ya,..ya.. belajar dengan menggunakan GeoGebra asik enggak?
DK : iya asik mbak..ada yang bisa digerak-gerakin..jadi engga susah bayanginnya
bisa langsung keliatan gambarnya gitu…
P : terus ada tidak kesulitan dalam menggunakan GeoGebra?
DK : sebenarnya tidak sulit cuma awalnya agak bingung pakainya,,, baru pertama
kali soalnya..
P : ooo gitu ya? Besok kalau ada pembelajaran memakai GeoGebra lagi mau
tidak?
DK : yaaa mau mbak kalo bisa..hehe

Keterangan :
DK
: Siswa kelas X1
P
: Peneliti

Tabel 4.7 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X1 KM
Nama
Siswa

Transkrip Wawancara

KM

P : soal evaluasinya susah gak?
KM: lumayan mbak…
P : yang enggak bisa yang mana?
KM: bisa semua mbak..cuma yang nomer 3 belum selesai,,.udah abis waktunya..
P :Ohh gitu….kamu mengalami kesulitan tidak dalam materi grafik fungsi
kuadrat ini?
KM :enggak sih mbak..biasa aja kalau aku…
P : ini soal nomer 2 kok gambarmu gini? Kan udah dibilangin enggak usah
pakai penggaris pas menghubungkan titik – titiknya..
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KM : iya mbak,,tau ak,,tapi engga bisa e kalo g pake penggaris itu,,
P :iyaa,,,tapi kan kalo pake penggaris bukan grafik fungsi kuadrat lagi
KM :iya mbak.iya..besok lagi engga pake penggaris…
P
:oke deh…terus kalau belajar pake GeoGebra itu asik enggak?
KM :asik sih mbak bisa main- main…
P :eksplorasi gitu ya?
KM :iya mbak..
P :terus dengan adanya GeoGebra kamu merasa terbantu engga
pemahamannya terhadap materi ini?
KM : biasa aja mbak menurutku…engga membantu pemahaman gitu mbak,,sama
aja.hehe
P :lho? Kok bisa?
KM :iya mbak,,aku kan udah biasa enggak pake media gitu,..jadi biasa aja juga
kayaknya aku bisa deh mbak..
P :ohh gitu yaa…makasih yaa..
Keterangan :
KM
: Siswa kelas X1
P
: Peneliti
Tabel 4.8 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X1 VW
Nama
Siswa

Transkrip Wawancara

VW

P : dari 3 soal yang saya berikan kemarin menurut kamu sulit atau tidak?
VW: sulit mbak..cuma bisa nomer 1a…
P : lho? Kenapa? kan udah diajarkan..
VW: iya sih mbak,,tapi tetep bingung..soal no 1b itu,aku enggak bisa
mengerjakan sama sekali..soalnya bentuk persaamaannya beda..
P : mmmmmm..gitu ya,,tapi kalau disuruh mencari titik potong dengan sumbu
x, sumbu y..dll..kaya soal nomer 1a itu bisa?
VW: bisa mbak..tapi persamaannya harus gitu…
P : tapi kamu tau pengaruh nilai a terhadap gambar grafik?
VW: ya tau lah mbak,,yang kemarin belajar pake komputer itu kan?? Trus a nya
bisa digeser – geser..nah kalo a nya negatif itu gini (sambil mempraktekan
bentuk grafik dengan tangan)
P : oh iya,,nah kalau positif?
VW: ya kebalikannya mbak..hehe.. (sambil mempraktekan bentuk grafik dengan
tangan)
P
:Sekarang kalau titik potong dengan sumbu y itu dipengaruhi apa hayoo??
VW : ya nilai c nya kan mbak..iyaenggak? (sambil berpikir)
P
: iya bener…
VW : aku itu ngerti mbak kalau yang gitu gitu tu,,,cuma kalo soalnya udah beda
bentuk itu, bingung kayak soal 1b itu…
P
:ohh..yaa..yaa,,padahal kan udah diajarkan..
VW :lah pokoknya bingung..
P
: kok yang gambar grafiknya enggak digambar? Kan itu tinggal nerusin soal
no 1a..katanya bisa..
VW :waaaahhhh,…males mbak..enggak bawa penggaris..
P
:tapi kalo sekarang suruh gambar bisa?
VW :…………(berpikir) bisa mbak…
P
:berarti kemarin enggak digambar karena males ya?
VW :iyaa mba.,,
P
:kalo soal no.3 kok engggak di jawab?
VW :bingung ngitungnya mba…jadi males..
P : lho kok males lagi?
VW : iya mbak males,,hehe…pas aku mau ngerjain..ehh,,waktunya udah
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abis..hee
P
:mmmmmmmmm…..tapi kemarin belajar pake GeoGebra itu asik kan?
VW : asik banget mbak…hehe..
P
:jadi paham?
VW :iya mbak..jadi langsung keliatan gambar grafiknya..paham aku..
P
:oohh gitu.. ya udah,,lain kali jangan malas untuk mengerjakan soalnya ya
kalo emang bisa ya dikerjakan
VW :yaa mbak..
Keterangan :
VW
: Siswa kelas X1
P
: Peneliti
Tabel 4.9 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X1 TA
Nama
Siswa

TA

Transkrip Wawancara
P : dari 3 soal evaluasi yang enggak bisa yang mana?
TA: mmmmmm….yang mana ya mbak…semuanya deh kayanya…
P : semuanya?? Kok bisa? Kan sudah diajarkan….
TA: iya sih mbak…cuma aku engga bisa aja…hehe
P : kamu cuma bisa ngerjain soal no 1 bagian mencari titik potong dengan
sumbu x dan sumbu y ya?
TA: iya mbak,…paling bisa yang itu aku,,,hehe..yang lainnya aku gak
bisa..bingung…
P : oh gitu,..yaa..yaa..kemarin belajar pake GeoGebra asik ga?
TA : mmmm.. ya biasa saja sih mbak..haha..tapi asik dink mbak.. bisa maen
maen..hehe
P : kok maen? Kalo materinya jadi mudah dipahami engga?
TA : ya maen mbak bisa digeser- geser gitu kan unik jadinya..ahhhh..ga tau
mbak aku bingung kalo materinya itu….
P :jadi kamu engga merasa terbantu ya belajar pake program GeoGebra tu?
TA :mmmmmmmm…… (berpikir)
P :gimana? Jawab aja engga apa apa kok..jujur aja.,,,
TA : iya mbak engga merasa terbantu…biasa aja..hehe..makanya aku engga
bisa ngerjain soal-soalnya…
P : emang materinya sulit ya?
TA : nahhh……mungkin itu mbak… menurtku materinya sulit..jadi aku
enggak bisa….hehe
P : oh gitu..ya..yaa makasih ya..

Keterangan :
TA
: Siswa kelas X1
P
: Peneliti

b. Tabel wawancara kelas X2
Tabel 4.10 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X2 AF
Nama
Siswa

AF

Transkrip Wawancara
P
AF
P
AF
P

: bagaimana kemarin soal evaluasinya? Bisa ngerjain engga?
: bisa mbak… ga terlalu susah soal evaluasinya kemarin., hee
: Ooo… ya., ya., bisa ngerjain semua ya?
: ya kira-kira begitu mbak…
: ya udah, baguslah kalau begitu.,
Oiya.. kemarinkan kita belajar tentang materi grafik fungsi kuadratnya cuma
menggunakan media papan tulis sajakan., kira-kira kalau ada pembelajaran
menggunakan media komputer, kamu tertarik engga?
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AF : media komputer gimana mbak..?
P
: ya ntar pakai suatu program yang bisa digunakan untuk membantu proses
pembelajaran. Pakai multimedia gitu buat pembelajarannya.,
AF : Ooo.,, ya., ya., pakai multimedia to., kalau saya lebih mending
pembelajaran yang kaya biasa saja mbak.,
P
: lho kenapa?
AF : ya kalau multimedia ntar malah bingung mbak, lagian saya sudah terbiasa
melakukan pembelajaran yang kaya biasanya … guru menerangkan,
memberi contoh soal, terus latihan soal…
P : ya., ya., karena sudah terbiasa jadi engga tertarik ya menggunakan media
komputer…
AF : ya bukan cuma itu sih mbak… kan biasanya kalau ada ulangan, media
komputer gitu engga boleh digunakan, jadi ya mending dari awal engga
pakai media komputer… takut malah jadi bingung… hee
P : Ooo gitu, ya ya., makasih ya…
Keterangan
AF
: Siswa kelas X2
P
: Peneliti
Tabel 4.11 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X2 AB
Nama
Siswa

Transkrip Wawancara

AB

P : bagaimana kemarin soal evaluasinya? Susah engga?
AB : lumayan mbak.. ga terlalu susah kok.. cuma ada beberapa soal yang masih
bingung..
P : ya., ya., soal nomer berapa yang masih bingung?
AB : yang gambar grafiknya mbak, sama yang cari titik potong dengan sumbu x
dll tapi dengan persamaan yang beda mbak.. bentuk persamaannya ga kaya
biasanya…
P : lho? Gambarnya bingung? Kan kalo udah dapet titik-titiknya tinggal
dihubung-hubungin., Ya., ya., berarti soal nomer 1.b juga masih bingung ya.,
AB : ya emang bingung mbak aku gambar grafiknya… iya mbak soal nomer 1.b
juga bingung aku .. hee
P : Ooo.. ya., ya.,
Kan kemarin kita melakukan pembelajaran hanya menggunakan media papan
tulis, nahh, kalau kira-kira dilakukan pembelajaran dengan menggunakan
media komputer atau multimedia kamu mau engga?
AB : ya mau mbak, kan asyik tu pasti… hee… tapi emang media komputer seperti
apa mba?
P : ya., ya., belum nyoba kok udah bilang pasti asyik? Hee
Ya media komputernya berupa program gitu, namanya GeoGebra.. ntar
programnya bisa diinstal di laptop kalian…
AB : ya kalo pake media komputer gitu yang pasti ga bosenin mbak… hee jadi ya
pasti asyik… Ooo.,, gitu., minta dong mbak programnya..
P : ya., ya., hee… oke-oke nanti ya..
Trus selain engga bikin ngantuk, alasan pengen pake media apa lagi?
AB : apa ya mbak, kan aku belum pernah pake media itu… jadi bingung… kirakira programnya itu gimana mbak penggunaannya…
P : gini, programnya itu ntar bisa menampilkan gambar gafik, trus ntar ada juga
slider yang bisa digeser-geser buat merubah nilai a, b, dan c dalam
persamaan kuadratnya. Jadi ntar kalau misalnya nilai a nya diubah, gambar
grafiknya juga ikut berubah.
AB : Ooo.,, gitu ya mbak.. itu malah enak mbak kayanya.. ..
P : Ooo.. ya., ya., jadi kemungkinan kamu akan merasa lebih terbantu ya dengan
adanya program itu…?
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AB : iya mbak kemungkinan besar akan merasa terbantu…
P : ya., ya., okee.. makasi ya..
Keterangan :
AB
: Siswa kelas X2
P
: Peneliti
Tabel 4.12 Transkrip Wawancara Siswa Kelas X2 LR
Nama
Siswa

Transkrip Wawancara
P
LR
P
LR
P

: dari soal nomor 1 – 3, menurut kamu sulit atau tidak?
: sulit mbak
: sulitnya karena apa?
: ga hafal rumusnya
: maksudnya rumus yang mana..kan dari soal nomer 1 yang pake rumus cuma
mencari sumbu simetri sama titik puncak?
LR : ya itu mbak..aku engga bisa juga..
P : ya jadi menurut kamu emang materinya sulit ya ..bingung untuk memahami
LR
tidak?
LR: iya mbak.
P :Ooo.. ya., ya., misalnya kalau ada media yang bisa membantu dalam
mempelajari materi ini, kamu tertarik tidak,,kaya media komputer gitu?
LR: ya ga tau mbak.., tertarik mungkin… yang jelas kalau pakai media tu bikin ga
ngantuk…hee
P : ya., ya.,jadi mau ya kalo belajar pake media gitu?
LR: ya mau mbak,..siapa tau aku jadi lebih paham sama materinya…haha
Keterangan :
LR
: Siswa kelas X2
P
: Peneliti

C. Analisis Data
Setelah melakukan penelitian yang berlangsung selama enam kali
pertemuan dalam dua kelas, pengisian kuesioner, dan wawancara terhadap
siswa, maka peneliti telah mendapatkan data–data yang akan dianalisis. Data
yang diperoleh adalah data pengamatan, data jawaban tes tertulis, data
kuesioner, dan data wawancara.
Data

pengamatan

dianalisis

dengan

mendeskripsikan

hasil

pengamatan. Data tes tertulis dianalisis dengan menghitung rata–rata masing–
masing kelas kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan mendeskripsikan
jawaban siswa. Data kuesioner dianalisis dengan mendeskripsikan dan diamati
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apakah mempunyai hubungan yang positif dengan data jawaban tes tertulis.
Data

wawancara

dianalisis

dengan

langkah

transkripsi

kemudian

dideskripsikan untuk mengetahui bagaimana peran program GeoGebra dalam
pembelajaran.

1. Analisis Data Pengamatan
Data pengamatan diisi oleh observer, kondisi pada setiap
pembelajaran ditulis sesuai keadaan yang sebenarnya pada setiap tahap
pembelajaran, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Untuk melihat
data pengamatan, dapat dilihat pada lampiran B.5 dan lampiran B.6.
Data pengamatan kedua kelas tersebut dianalisis dan disajikan
dalam tabel 4.13.
Jenis Pembelajaran
Pembelajaran dengan
program GeoGebra

Pembelajaran
Konvensional

Tabel 4.13 Analisis Data Pengamatan
Kegiatan Belajar Mengajar
a. Persiapan
Siswa belum siap menerima materi pelajaran. Namun
setelah dikondisikan oleh peneliti situasi kelas menjadi
lebih tenang.
b. Pemberian Materi
Siswa dengan seksama memperhatikan penjelasan dari
peneliti mengenai penggunaan program GeoGebra, setelah
itu siswa asik bereksplorasi dengan menggunakan program
GeoGebra dengan mengacu pada LKS yang diberikan
c. Penyelesaian Latihan Soal
Siswa aktif bertanya jika mengalami kebingungan dan mau
menjawab semua pertanyaan dari peneliti. Siswa lebih
mudah untuk mengetahui situasi soal karena bantuan
program GeoGebra.
d. Penutup
Siswa membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari
bersama dengan peneliti.
a. Persiapan
Siswa belum siap menerima materi pelajaran. Namun
dengan segera siswa menyesuaikan diri dan siap belajar.
b. Pemberian Materi
Siswa mau memperhatikan peneliti dan mau bertanya
apabila mengalami kesulitan, siswa mengeluh kebingungan
untuk membayangkan gambar grafik ketika mempelajari
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c.

d.

mengenai pengaruh dari masing – masing koefisien
Penyelesaian Latihan Soal
Beberapa siswa mengerjakan dengan diskusi dan beberapa
siswa mengerjakan sendiri. Pada saat pembahasan soal
hanya beberapa siswa yang mau menjawab pertanyaan
karena siswa lain beralasan belum mengerti akan materi
tersebut.
Penutup
Pembuatan kesimpulan hanya dilakukan beberapa siswa
saja, siswa lain hanya diam saja.

2. Analisis Jawaban Tes Tertulis
Setelah melakukan tes tertulis pada tanggal 27 Oktober 2012,
dimana tes tertulis di kelas X1 diikuti oleh 22 siswa dan di kelas X2 diikuti
oleh 25 siswa, peneliti memeriksa jawaban siswa dan didapatkan hasil
skor yang dapat dilihat dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.
Dua data hasil tes tertulis antara siswa kelas X1 dan siswa kelas X2
dapat dilihat perbandingannya, nilai rata–rata kelas X1 yang kegiatan
pembelajarannya dengan menggunakan program GeoGebra mempunyai
hasil yang lebih baik dibanding nilai rata – rata kelas X2 yang kegiatan
pembelajarannya tanpa menggunakan program GeoGebra. Setelah
memeriksa jawaban dari dua kelas, data hasil tes tertulis siswa ditulis
kembali dan dideskripsikan dalam bentuk tabel. Berikut tabel deskripsi
jawaban tes tertulis untuk soal nomer 1a dari kedua kelas :
No

Pokok
bahasan

Tabel 4.14 Deskripsi Jawaban Tes Tertulis Soal Nomor 1a
Identifikasi
Jawaban Siswa
Kelas X1
Kelas X2
a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

1.

Pengaruh
perubahan
nilai D

Pemahaman
masalah
b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

AH, AD, BS,
BA, DK, DN,
GP, KM, KC,
MD, SA, VW,
BW, DS, ML,
TA, YD
EP, GG, SL,
VM, YM

AF, AG, AV,
AB, AS, DA,
YH, AK, AR,
HJ, LR, MV

AY,
AW,
CD, CO, CP,
DO, HS, OE,
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a. Memahami masalah
dan perhitungan
benar
Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami masalah
tetapi perhitungan
salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah

a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
Pemahaman
masalah

2

Pengaruh
perubahan
nilai c

b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
a. Memahami masalah
dan perhitungan
benar

Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami masalah
tetapi perhitungan
salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah
a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

Pemahaman
masalah

3

b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
a. Memahami masalah
dan perhitungan
benar

Mencari
sumbu
simetri

Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami masalah

AD, DS, BA,
DK, DN, GP,
KM, KC, MG,
SA, VW
AH, BW, DS,
ML, TA, YD
EP, GG, SL,
VM, YM

AH, AD, BS,
BA, DK, DS,
GP, KM, KC,
ML, MD, SA,
VW
BW, DN, EP,
GG, SL, TA,
VM, YM, YD
AH,
BA,
GP,
ML,
VW

AD,
DK,
KM,
MD,

BS,
DS,
KC,
SA,

-

BW, DN, EP,
GG, SL, TA,
VM, YM, YD
AH, AD, BS,
BA, DK, DN,
GP, KM, KC,
MD, SA, BW,
DS, ML, TA,
YD, EP, DG,
SL, VM, YM,
VW
-

AH, AD, BS,
BA, DK, DN,
GP, KM, KC,
MD, SA, BW,
DS, ML, TA,
YD, EP, GG,
SL, VM, YM,
VW
-

SS, TP, VS,
YB, LS
AF, AG, AV,
AB, AS, DA,
YH
AK, AR, HJ,
LR, MV
AY,
AW,
CD, CO, CP,
DO, HS, OE,
SS, TP, VS,
YB, LS
AF, AG, AR,
AV, AB, AY,
AS, CD, DA,
HS, HJ, MF,
TP, VS, LS
AK,
AW,
CO, CP, DO,
LR, OE, SS,
YB, YH
AF, AG, AR,
AV, AB, AY,
AS, CD, DA,
HS, HJ, MF,
TP, VS, LS
-

AK,
AW,
CO, CP, DO,
LR, OE, SS,
YB, YH
AK, AF, AG,
AR, AV, AB,
AY, AS, CO,
DA, HS, HJ,
LR, OE, SS,
TP, VS, YH,
LS, CD, MV
AW, CP, DO,
YB
AK, AF, AG,
AR, AV, AB,
AY, AS, CO,
DA, HS, HJ,
LR, OE, SS,
TP, VS, YH,
LS
CD, MV
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tetapi perhitungan
salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah
a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
Pemahaman
masalah
b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
a. Memahami masalah
dan perhitungan
benar

Mencari
titik puncak

4

Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami masalah
tetapi perhitungan
salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah

-

AW, CP, DO,
YB

AH, AD, BS,
BA, DK, DN,
GP, KM, KC,
MD, SA, BW,
DS, ML, TA,
YD, EP, GG,
SL, VM, YM,
VW
-

AK, AF, AG,
AR, AV, AB,
AY, AS, CO,
DA, HS, MV,
SS, TP, VS,
LS, CD, HJ,
LR, OE, YH

AH, AD, BS,
BA, DK, DN,
GP, KM, KC,
MD, SA, BW,
DS, ML, TA,
YD, EP, GG,
SL, VM, YM,
VW
-

AK,
AR,
AY,
DA,
SS,
LS

-

AW, CP, DO,
YB
AF, AG,
AV, AB,
AS, CO,
HS, MV,
TP, VS,

CD, HJ, LR,
OE, YH
AW, CP, DO,
YB

Dari tabel 4.14 dapat disimpulkan persentase pemahaman dari tiap
kelas untuk tiap pokok bahasan. Persentase pemahaman siswa dari tiap
kelas ditunjukan pada tabel 4.15

Kelas
X1
X2

Tabel 4.15 Persentase Pemahaman Siswa Soal Nomor 1a
Persentase Pemahaman
Pengaruh
Pengaruh
Mencari
perubahan nilai D
perubahan nilai c
sumbu simetri
77.27%
59.09%
100%
48%
60%
76%

Mencari titik
puncak
100%
64%

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa untuk siswa kelas X1 memiliki
persentase pemahaman lebih tinggi dibanding siswa kelas X2. Hampir
semua siswa kelas X1 dapat memahami soal nomor 1a, tetapi tidak semua
siswa dapat melakukan perhitungan dengan benar, hal ini dikarenakan
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siswa kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Pada pokok bahasan
mencari sumbu simetri dan mencari titik puncak, semua siswa kelas X1
dapat mengerjakan dengan benar. Pada soal ini, ada 10 orang siswa kelas
X1 yang dapat memahami masalah dan melakukan perhitungan dengan
benar.
Sedangkan untuk siswa kelas X2, hampir sebagian siswa
mengalami kesulitan dalam memahami pengaruh perubahan nilai D
terhadap titik potong grafik dengan sumbu x. Pada pokok bahasan mencari
sumbu simetri dan mencari titik puncak masih ada siswa yang mengalami
kesulitan. Untuk kelas X2 ini, hanya ada 4 orang siswa yang dapat
memahami masalah dan melakukan perhitungan dengan benar.
Tabel 4.16 Deskripsi Jawaban Tes Tertulis Soal Nomor 1b
No

Pokok
bahasan

Identifikasi

Jawaban Siswa
a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

Pemahaman
masalah

1.

Pengaruh
perubahan
nilai D

Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

a. Memahami
masalah dan
perhitungan benar
b. Memahami
masalah tetapi
perhitungan salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah

Kelas X1

Kelas X2

AD, BA, DK,
DN, KM, YD,
AH, BS, BW,
GP, KC, MD,
SA, TA
EP, GG, YM,
DS, ML, SL,
VW, VM

AF, AG, DA,
AK, AV, AB,
AS, MV, YH

AD, BA, DK,
DN, KM, YD
AH, BS, BW,
GP, KC, MD,
SA, TA
EP, GG, YM,
DS, ML, SL,
VW, VM

AY,
AW,
CD, CO, CP,
DO, HS, OE,
SS, TP, VS,
YB, LS, AR,
HJ, LR
AF, AG, DA

AK, AV, AB,
AS, MV, YH
AY,
AW,
CD, CO, CP,
DO, HS, OE,
SS, TP, VS,
YB, LS, AR,
HJ, LR
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a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
Pemahaman
masalah

2

Pengaruh
perubahan
nilai c

b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

a. Memahami
masalah dan
perhitungan benar

Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami
masalah tetapi
perhitungan salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah

a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
Pemahaman
masalah
b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

3

Mencari
sumbu
simetri

a. Memahami
masalah dan
perhitungan benar

Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami
masalah tetapi
perhitungan salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah
a. Memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

4

Mencari
titik
puncak

Pemahaman
masalah
b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan

AH, AD, BS,
BA, DK, GP,
KM ,KC, MD,
SA
BW, DN, EP,
GG, TA, YM
,YD, DS, ML,
SL, VW, VM

AH, AD, BS,
BA, DK, GP,
KM ,KC, MD,
SA
-

BW, DN, EP,
GG, TA, YM
,YD, DS, ML,
SL, VW, VM

AH, AD, BS,
BA, BW, DK,
DN, EP, GG,
GP, KM, KC,
MD, SA, YM,
YD, TA
DS, ML, SL,
VW, VM

AH, AD, BS,
BA, BW, DK,
DN, EP, GG,
GP, KM, KC,
MD, SA, YM,
YD
TA

DS, ML, SL,
VW, VM

AD, BS, BA,
DK, DN, EP,
GG, GP, KM,
SA, YM, YD,
AH, BW, KC,
MD, TA
DS, ML, SL,
VW, VM

AF, AG, AY,
AS, CD, DA,
HS, VS, LS
AK, DO, YB,
AR, AV, AB,
AW, CO, CP,
HJ, LR, MV,
OE, SS, TP,
YH
AF, AG, AY,
AS, CD, DA,
HS, VS, LS
-

AK, DO, YB,
AR, AV, AB,
AW, CO, CP,
HJ, LR, MV,
OE, SS, TP,
YH
AK, AF, AV,
AB, AY, AS,
CD, CO, CP,
HS, MV, VS,
YH, LS, DA
AG,
AR,
AW, DO, HJ,
LR, OE, SS,
TP, YB
AK, AF, AV,
AB, AY, AS,
CD, CO, CP,
HS, MV, VS,
YH, LS
DA

AG,
AR,
AW, DO, HJ,
LR, OE, SS,
TP, YB
AF, AY, AS,
CD, DA, HS,
VS, AK, AG,
AV, AB, CO,
MV,
YB,
YH, LS
AR, AW, CP,
DO, HJ, LR,
OE, SS, TP
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a. Memahami
masalah dan
perhitungan benar
Melakukan
Perhitungan
Matematika

b. Memahami
masalah tetapi
perhitungan salah
c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah

AD, BS, BA,
DK, DN, EP,
GG, GP, KM,
SA, YM, YD
AH, BW, KC,
MD, TA
DS, ML, SL,
VW, VM

AF, AY, AS,
CD, DA, HS,
VS
AK, AG, AV,
AB, CO, MV,
YB, YH, LS
AR, AW, CP,
DO, HJ, LR,
OE, SS, TP

Dari tabel 4.16 dapat disimpulkan persentase pemahaman dari tiap
kelas untuk tiap pokok bahasan. Persentase pemahaman siswa dari tiap
kelas ditunjukan pada tabel 4.17
Tabel 4.17 Persentase Pemahaman Siswa Soal Nomor 1b
Persentase Pemahaman
Kelas
Pengaruh
Pengaruh perubahan
Mencari
perubahan nilai D
nilai c
sumbu simetri
X1
63.64%
45.45%
77.27%
X2
36%
36%
60%

Mencari
titik puncak
77.27%
64%

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa untuk siswa kelas X1 memiliki
persentase pemahaman lebih tinggi dibanding siswa kelas X2. Persentase
pemahaman siswa untuk soal nomor 1b mengalami penurunan dibanding
soal nomor 1a, padahal soal yang diberikan sama hanya berbeda bentuk
persamaannya. Pada kelas X1, ada 4 orang siswa yang dapat memahami
masalah dan melakukan perhitungan dengan benar. Dan untuk siswa yang
lain di kelas ini masih mengalami kesalahan dalam perhitungan.
Untuk kelas X2, hanya ada 1 orang siswa yang dapat memahami
masalah

dan

melakukan

perhitungan

dengan

benar.

Sedangkan

kebanyakan siswa tidak memahami masalah dan tidak dapat melakukan
perhitungan.
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Tabel 4.18 Deskripsi Jawaban Tes Tertulis Soal Nomor 2
No

Identifikasi

1.

Gambar
Sketsa Grafik
Fungsi
Kuadrat

Jawaban Siswa
a. Dapat menempatkan
titik koordinat dan
menggambar grafik
dengan benar
b. Dapat menempatkan
titik koordinat namun
tidak menggambar
grafik dengan benar

Kelas X1
AD, BS, BA,
DK, GP

Kelas X2
AF, AG, MV

AH, BW, DN,
EP, KM, KC,
ML, MD, SL,
VM, YD

c. Tidak menggambar
grafik

DS, GG, SA,
TA, VW, YM

AK, AR, AV,
AB, AY, AS,
CD, CO, DA,
HS, VS, YH,
LS
AW, CP, DO,
HJ, LR, OE,
SS, TP, YB

Dari tabel 4.18 dapat disimpulkan persentase pemahaman dari tiap
kelas untuk pokok bahasan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat.
Persentase pemahaman siswa dari tiap kelas ditunjukan pada tabel 4.19
Tabel 4.19 Persentase Pemahaman Siswa Soal Nomor 2
Persentase Pemahaman
Kelas
Menggambar Sketsa Grafik Fungsi Kuadrat
X1
72.73%
X2
64%

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa persentase pemahaman untuk
kelas X1 lebih tinggi dibanding persentase pemahaman kelas X2. Dari
kelas X1 dan X2 sebagian besar siswa dapat menempatkan titik potong
dengan sumbu x dan sumbu y, sumbu simetri, serta koordinat titik puncak
akan tetapi ada sebagian siswa yang tidak menggambarkan grafik fungsi
kuadrat dengan baik. Selain itu di kelas X1 masih ada 6 siswa yang tidak
menggambarkan grafik fungsi kuadrat begitu juga di kelas X2 ada 9 siswa
yang tidak menggambarkan grafik fungsi kuadrat.
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Tabel 4.20 Deskripsi Jawaban Tes Tertulis Soal Nomor 3
No

Identifikasi

1.

Pemahaman
masalah

2.

a

Melakukan
Perhitungan
Matematika
D

Jawaban Siswa
a. Memahami semua
masalah dari soal
yang ditanyakan

Kelas X1
DK, DN, EP,
YD, AH, BS,
BW, GG, GP,
KM,
KC,
MD, SL, VM

b. Tidak memahami
masalah dari soal
yang ditanyakan
a. Memahami masalah
dan perhitungan
benar
b. Memahami masalah
tetapi perhitungan
salah

AD, BA, DS,
ML, SA, TA,
VM, YM
DK, DN, EP,
YD

c. Tidak memahami
masalah dan
perhitungan salah

AH, BS, BW,
GG, GP, KM,
KC, MD, SL,
VM
AD, BA, DS,
ML, SA, TA,
VM, YM

Kelas X2
AK, AF, AR,
AB, AS, DA,
HJ, LS, AG,
CD, CO, DO,
HS, OE, SS,
TP, VS, YB,
YH
AV,
AY,
AW, CP, LR,
MV
AK, AF, AR,
AB, AS, DA,
HJ, LS
AG, CD, CO,
DO, HS, OE,
SS, TP, VS,
YB, YH
AV,
AY,
AW, CP, LR,
MV

ri tabel 4.20 dapat disimpulkan persentase pemahaman dari tiap kelas
untuk pokok bahasan mengenai tanda-tanda grafik fungsi kuadrat.
Persentase pemahaman siswa dari tiap kelas ditunjukan pada tabel 4.21
Tabel 4.21 Persentase Pemahaman Siswa Soal Nomor 3
Persentase Pemahaman
Kelas
Mengenai Tanda-tanda Grafik Fungsi Kuadrat
X1
63.64%
X2
76%

Dari tabel 4.21 dapat dilihat bahwa untuk siswa kelas X1 memiliki
persentase pemahaman lebih rendah dibanding siswa kelas X2. Pada kelas
X1 terdapat 8 siswa yang tidak mengerjakan soal nomor 3, sedangkan
pada kelas X2 terdapat 6 siswa yang tidak mengerjakan.
Dari ketiga soal tersebut, dapat dilihat bahwa siswa kelas X1
memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik sehingga mereka mampu
mengerjakan soal yang diberikan. Sebaliknya, siswa kelas X2 banyak yang
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kurang memahami materi sehingga dalam mengerjakan soal mengalami
sedikit kesulitan.

3. Analisis Hasil Kuesioner
Kuesioner diberikan pada kelas X1 yang kegiatan pembelajarannya
menggunakan program GeoGebra, kuesioner ini diberikan setelah
kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kuesioner tersebut harus diisi secara
jujur. Hasil kuesioner siswa dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Dari tabel 4.5, dapat diamati bahwa sebagian besar siswa
menyatakan materi grafik fungsi kuadrat adalah materi yang sulit, namun
dengan adanya program GeoGebra siswa merasa terbantu dalam
memahami materi tersebut. Mereka beranggapan bahwa program
GeoGebra dapat membantu dalam memahami materi mengenai grafik
fungsi kuadrat karena terdapat animasi yang memperlihatkan perubahan
grafik jika koefisien-koefisien dari persamaan kuadratnya diubah-ubah,
selain itu mereka juga dapat terlibat aktif dalam pembelajaran karena
mereka dapat bereksplorasi sendiri untuk mengetahui sifat-sifat dari
masing-masing koefisien grafik fungsi kuadrat. Ada juga di antara mereka
yang beralasan bahwa program GeoGebra membuat pembelajaran di kelas
tidak menyita banyak waktu.
Akan tetapi, ada juga beberapa siswa yang menyatakan bahwa
program GeoGebra tidak terlalu membantu dalam pembelajaran, mereka
beralasan bahwa penggunaan program GeoGebra masih dianggap
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membingungkan. Dari hasil kuesioner ada siswa yang memberi saran
bahwa jika akan dilakukan pembelajaran menggunakan program
GeoGebra sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pengenalan mengenai
program GeoGebra secara lebih mendalam, sehingga pada saat
pembelajaran dilakukan semua siswa dapat mengikutinya dengan baik.
Berikut disajikan tabel analisis kuesioner secara umum:
Tabel 4.22 Garis Besar Hasil Kuesioner Siswa Kelas X1
Banyak
Respon Siswa
Alasan
Siswa
15
Membantu
lebih bisa dimengerti karena perubahan
grafiknya langsung terlihat
bisa terlibat langsung dalam pembelajaran
program GeoGebra lebih efisien sehingga tidak
menyita waktu untuk menggambar banyak
grafik yang akan dipelajari
5
Biasa saja
sudah terbiasa belajar manual, jadi lebih enak
yang manual saja tanpa program
penggunaan programnya membingungkan
2
Tidak Membantu
program ini membuat siswa bingung
materinya sulit

4. Analisis Hasil Wawancara
Setelah peneliti melihat hasil tes tertulis dan hasil kuesioner, maka
dilakukan pengamatan terhadap hubungan yang positif antara keduanya.
Selain itu peneliti memilih siswa yang mempunyai perbedaan antara tes
tertulis dan hasil kuesioner, untuk dilakukan wawancara. Wawancara
dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012, peneliti mewawancarai 4 siswa
dari kelas X1 yang dapat dikelompokan menjadi empat klasifikasi
mengenai pengaruh pembelajaran dengan program GeoGebra terhadap
pemahaman siswa yang dilihat dari hasil belajar dan kuesioner. (1) Siswa
yang terbantu dengan program GeoGebra dan mendapat hasil yang
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memuaskan, (2) Siswa yang terbantu dengan program GeoGebra, tetapi
tidak mendapat hasil yang memuaskan, (3) Siswa yang tidak terbantu
dengan program GeoGebra, tetapi mendapat hasil yang memuaskan, dan
(4) Siswa yang tidak terbantu dengan program GeoGebra dan tidak
mendapat hasil yang memuaskan. Dari keempat siswa yang diwawancarai
sudah mewakili jawaban dari siswa–siswa yang lain. Transkrip wawancara
keempat siswa dapat dilihat pada Tabel 4.6 sampai 4.12.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X1 yang bernama DK
termasuk klasifikasi yang pertama, yaitu (1) Siswa yang terbantu dengan
program GeoGebra dan mendapat hasil yang memuaskan. Siswa
menyatakan bahwa program GeoGebra yang diberikan untuk menjelaskan
materi grafik fungsi kuadrat cukup membantu dalam pemahaman,
sehingga lebih mudah dalam memahami situasi soal. Siswa menyatakan
bahwa program GeoGebra dapat menggambarkan langsung hal yang ingin
diketahui sehingga siswa tidak perlu membayangkan terlalu lama
mengenai bentuk grafik apabila dilihat dari pengaruh masing-masing
koefisiennya.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X1 yang bernama KM
termasuk dalam klasifikasi nomor (3) Siswa yang tidak terbantu dengan
program GeoGebra tetapi mendapat hasil yang memuaskan. Dari hasil
wawancara, terlihat bahwa siswa memahami materi yang disampaikan,
siswa tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Siswa
beralasan bahwa untuk mengerjakan soal no.3 waktu yang diberikan untuk
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mengerjakan soal kurang. Siswa ini terbiasa dengan pembelajaran
konvensional sehingga siswa beranggapan bahwa apabila materi ini
disampaikan dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh
guru yaitu metode ceramah, siswa ini tetap akan mudah untuk
memahaminya. Selain itu siswa ini mempunyai kemampuan akademis
yang cukup baik sehingga tanpa media pun akan cukup mudah untuk
memahami situasi soal.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X1 yang bernama VW
termasuk klasifikasi nomor (2) Siswa yang terbantu dengan program
GeoGebra, tetapi tidak mendapat hasil yang memuaskan. Dari hasil
wawancara, terlihat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan
soal. Siswa ini beralasan bahwa waktu yang diberikan untuk mengerjakan
soal kurang dan untuk menggambar grafik, siswa ini tidak membawa
penggaris. Siswa ini cenderung malas untuk mengerjakan soal. Siswa ini
menyatakan bahwa program GeoGebra dapat membantu pemahaman
terhadap materi grafik fungsi kuadrat karena perubahan grafik bisa
langsung terlihat. Selain itu pembelajaran dengan program GeoGebra
merupakan pembelajaran yang menyenangkan.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X1 yang bernama TA
termasuk klasifikasi nomor (4) Siswa yang tidak terbantu dengan program
GeoGebra dan tidak mendapat hasil yang memuaskan. Dari hasil
wawancara, terlihat bahwa siswa ini tidak dapat memahami materi dengan
baik. Siswa beralasan bahwa materi yang dibahas memang sulit sehingga
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siswa ini tidak dapat mengerjakan soal yang diberikan. Siswa ini
mengatakan bahwa program GeoGebra tidak membantu pemahaman,
program ini dianggap menarik hanya karena tampilannya yang bisa
digerak-gerakan.
Dari pernyataan siswa menjelaskan bahwa kemampuan siswa
dalam memahami materi berbeda-beda. Selain itu, program GeoGebra
dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap siswa yang memang
mempunyai kemampuan akademik yang cukup baik.
Tabel 4.23 Garis Besar Hasil Wawancara Siswa Kelas X1
Pengaruh GeoGebra
Hasil Tes
Tanggapan Siswa
Membantu
Tinggi
• Perubahan
grafik
langsung terlihat
• Lebih menarik
Membantu
Rendah
• Kurang teliti
• Waktu pengerjaan kurang
• Materi sulit
Tidak Membantu
Tinggi
• Terbiasa
metode
konvensional
• Program GeoGebra tidak
membantu menyelesaikan
soal tes
Tidak Membantu
Rendah
• Materi sulit
• Kurang memperhatikan

Selain wawancara kepada kelas X1, peneliti juga mewawancarai 3
siswa kelas X2 dengan klasifikasi nilai tes tertulis tertinggi, sedang, dan
terendah. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui
tanggapan

ataupun

harapan

siswa

mengenai

penggunaan

media

pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap materi.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X2 yang bernama AF. Dari
hasil tes tertulis siswa ini mendapatkan nilai tertinggi. Siswa tidak
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi. Siswa ini
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mempunyai kemampuan akademik yang sangat bagus. Siswa berpendapat
bahwa tidak menginginkan adanya penggunaan media dalam proses
pembelajaran, karena sudah terbiasa dengan metode yang digunakan oleh
guru.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X2 yang bernama AB. Siswa
mengalami sedikit kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi. Siswa ini
mempunyai

kemampuan

akademik

yang

cukup

bagus.

Siswa

menginginkan adanya penggunaan media dalam proses pembelajaran,
karena siswa beranggapan apabila pembelajaran menggunakan media akan
lebih menarik dan tidak membosankan.
Hasil wawancara dengan siswa kelas X2 yang bernama LR. Siswa
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi. Siswa ini
mendapatkan nilai yang sangat rendah. Siswa mengungkapkan bahwa
materi mengenai grafik fungsi kuadrat cukup sulit untuk dipelajari
sehingga

siswa

merasa

perlu

adanya

media

untuk

membantu

pemahamannya terhadap materi.
Dari ketiga wawancara di atas, bahwa siswa dengan pembelajaran
konvensional mengalami kesulitan dalam memahami materi. Pembelajaran
konvensional yang hanya menggunakan papan tulis sebagai media untuk
memberi penjelasan kurang efektif untuk siswa. Dari kegiatan belajar
mengajar, tampak siswa menjadi kurang antusias yang mengakibatkan
siswa tidak menguasai materi dengan baik.
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Tabel 4.24 Garis Besar Hasil Wawancara Siswa Kelas X2
Hasil Tes
Tanggapan Siswa
Alasan
Tinggi
Tidak mau
• Sudah terbiasa pembelajaran
konvensional
• Takut malah jadi bingung
• Tidak membantu dalam
mengerjakan soal
Biasa
Mau
• Menarik
• Tidak susah membayangkan
Rendah
Mau
• Membuat tidak mengantuk
• Jadi tidak bosan
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Pembahasan
Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai analisis data
yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini antara
lain untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dan mengetahui
efektivitas pembelajran dengan menggunakan program GeoGebra dibanding
pembelajaran konvensional pada materi grafik fungsi kuadrat.

1. Manfaat Program GeoGebra dalam Membantu Pemahaman
Perubahan nilai a pada persamaan grafik fungsi kuadrat
berpengaruh pada titik balik maksimum atau minimum dari grafik fungsi
kuadrat. Berikut tampilan program GeoGebra dalam menyelidiki pengaruh
nilai a terhadap grafik fungsi kuadrat:

Gambar 5.1 Pengaruh Nilai a terhadap Grafik Fungsi Kuadrat
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Berdasarkan hasil tes tertulis dari kelas X2 masih terdapat siswa
yang melakukan kesalahan dalam memahami pengaruh nilai a terhadap
grafik fungsi kuadrat. Dalam soal nomor 2 mengenai sketsa gambar grafik
fungsi kuadrat dari persamaan 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4 , disini nilai a adalah

-1 dimana grafik fungsi terbuka ke bawah. Akan tetapi ada beberapa siswa
kelas X2 yang tidak memahami pengaruh nilai a tersebut. Berikut contoh
gambar pekerjaan siswa kelas X2 :

Gambar 5.2 Contoh Pekerjaan Siswa yang tidak Memahami Pengaruh Nilai a

Hal ini tidak terjadi di kelas X1, semua siswa memahami pengaruh
nilai a terhadap grafik fungsi kuadrat.
Perubahan nilai c pada persamaan grafik fungsi kuadrat
berpengaruh pada titik potong dengan sumbu y dari grafik fungsi kuadrat.
Berikut tampilan program GeoGebra dalam menyelidiki pengaruh nilai c
terhadap grafik fungsi kuadrat:
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Gambar 5.3 Pengaruh Nilai c terhadap Grafik Fungsi Kuadrat

Berdasarkan hasil tes tertulis dari kelas X1 dan kelas X2 masih
terdapat siswa yang melakukan kesalahan dalam memahami pengaruh
nilai c terhadap grafik fungsi kuadrat. Selain tidak memahami pengaruh
nilai c, siswa juga melakukan kesalahan dalam menentukan nilai c. Dalam
soal nomor 1. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4, siswa paham bahwa nilai c
mempengaruhi titik potong dengan sumbu y (0,c), akan tetapi dalam
menentukan nilai c siswa mengalami kesalahan, hal ini disebabkan karena
siswa yang kurang teliti dalam pengerjaan.

Gambar 5.4 Contoh Kesalahan Siswa dalam Menentukan Nilai c

Perubahan nilai D pada persamaan grafik fungsi kuadrat
berpengaruh pada titik potong dengan sumbu x dari grafik fungsi kuadrat.
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Berikut tampilan program GeoGebra dalam menyelidiki pengaruh nilai D
terhadap grafik fungsi kuadrat:

Gambar 5.5 Pengaruh Nilai D terhadap Grafik Fungsi Kuadrat

Berdasarkan hasil tes tertulis masih ada siswa yang tidak
memahami mengenai pengaruh nilai D. Dari kelas X2 lebih banyak siswa
yang kurang memahami pengaruh nilai D, terlihat dari hasil persentase
pada tabel 4.15 dan 4.16. Berikut contoh gambar pekerjaan siswa.

Gambar 5.6 Contoh Pekerjaan Siswa yang Tidak Memahami Pengaruh Nilai D

Selain itu banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam
perhitungan untuk mencari titik potong dengan sumbu x. Siswa mengalami
kesulitan dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat yang merupakan
titik potong grafik dengan sumbu x. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman
siswa akan materi sebelumnya. Berikut contoh pekerjaan siswa :
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Gambar 5.7 Contoh Ketidakpahaman Siswa dalam Mencari Akar-akar
Persamaan Kuadrat

Dalam hal menggambar grafik fungsi masih ada siswa yang
melakukan kesalahan baik di kelas X1 maupun kelas X2. Pada kelas X2
lebih banyak siswa yang kurang memahami bagaimana menggambar
grafik fungsi kuadrat apabila dibandingkan dengan kelas X1 yang
pembelajarannya menggunakan program GeoGebra. Berikut contoh
kesalahan gambar sketsa grafik fungsi kuadrat dari hasil pekerjaan siswa :

Gambar 5.8 Contoh Kesalahan Siswa dalam Menggambar Sketsa
Grafik Fungsi Kuadrat
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Selain dilihat dari hasil tes tertulis siswa, bahwa program
GeoGebra dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi grafik
fungsi kuadrat dapat dilihat juga dari hasil kuesioner dan wawancara
dengan siswa. Siswa memberikan tanggapan bahwa program GeoGebra
dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan membantu
pemahaman dalam mempelajari pengaruh dari tiap koefisien persamaan
grafik dan juga tanda-tanda grafik fungsi kuadrat, selain itu siswa juga
mengatakan dengan adanya program GeoGebra, siswa tidak sulit
membayangkan bagaimana bentuk grafik apabila dikaitkan dengan titik
potong grafik dan tanda- tanda grafik fungsi kuadrat apabila nilai
koefisiennya diubah-ubah.
Menurut Lavicza (Hohenwarter, 2010), sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa GeoGebra dapat mendorong proses penemuan dan
eksperimentasi siswa di kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara
efektif membantu siswa dalam mengajukan berbagai konjektur matematis.
Pembelajaran

menggunakan

program

GeoGebra

dapat

membantu

meningkatkan pemahaman siswa sehingga siswa dapat memperoleh nilai
yang baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara nilai tes tertulis
dan persentase ketuntasan dari kelas X1 dan kelas X2. Sehingga dapat
diketahui bahwa penelitian pembelajaran dengan menggunakan program
GeoGebra ini memberikan hasil yang sejalan dengan teori yang ada.
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2. Efektivitas Pembelajaran dengan Program GeoGebra
Menurut Dick dan Reiser (dalam Bambang Warsita, 2008: 288),
“pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan
peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan
sikap serta yang membuat peserta didik senang”. Jadi ketika siswa senang
dalam belajar, mereka akan mudah menerima ilmu yang diberikan oleh
guru (dalam http://www.vionetpalu.com/2012/09/pengertian-efektifitaspembelajaran.html / diakses tanggal 31 Oktober 2012).
Dari data pengamatan, terjadi perbedaan situasi antara kedua
subyek penelitian. Siswa kelas X1 terlihat lebih antusias dan aktif
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kesiapan siswa dalam mengikuti
kegiatan masih terlihat kurang, siswa tampak ramai ketika peneliti masuk
ke dalam kelas dan terlihat tidak siap mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Namun setelah peneliti memberikan teguran, siswa mulai tertib dan mulai
memperhatikan materi yang disampaikan peneliti dengan seksama selain
itu siswa juga mulai tertarik dengan program GeoGebra yang peneliti
tampilkan. Pada saat pembelajaran, siswa antusias dan aktif bertanya jika
ada hal yang tidak dimengerti. Selanjutnya, dalam mengerjakan LKS
siswa aktif berdiskusi dengan teman dan aktif bertanya mengenai hal-hal
yang belum dimengerti, selain itu mereka terlihat lebih semangat ketika
mengerjakan soal. Untuk mengecek

jawaban latihan soal dan untuk

membantu memahami soal, mereka menggunakan program GeoGebra.
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Situasi kelas X2 terlihat kurang aktif, siswa hanya melihat
penjelasan dari peneliti dan kurang antusias bertanya ataupun berdiskusi
dengan teman mengenai materi. Dalam pemberian materi dan pengerjaan
latihan soal, siswa lebih cenderung menunggu penjelasan peneliti dan
siswa tampak mengalami kesulitan dalam membayangkan gambar grafik.
Saat penjelasan selesai dan siswa ditanya apakah sudah mengerti, siswa
hanya diam dan tidak memberikan pertanyaan apa pun.
Berdasarkan pernyataan Wina (2006 : 162),

kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat
berpengaruh

terhadap

penyusunan

dan

implementasi

strategi

pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut, para guru dapat menggunakan
berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran.
Dengan

menggunakan

media

komunikasi,

bukan

hanya

dapat

mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga
membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik.
Pada kelas X2, ada perbedaan yang tampak dalam hal keaktifan
siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang tidak sebaik pada
kelas X1. Siswa cenderung sibuk dengan urusannya masing- masing,
bahkan ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari
peneliti. Diskusi di kelas pun tidak terlalu aktif, tidak seperti di kelas X1.
Hanya ada beberapa siswa saja yang mau bertanya apabila kurang
memahami materi yang disampaikan. Dari kegiatan belajar mengajar,
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antara dua kelas ini terlihat bahwa siswa kelas X1 lebih aktif dan antusias.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang peneliti gunakan.
Menurut Kemp dan Dayton (1985:3-4) dalam Kustandi (2011:2324) salah satu hasil penelitian yang menunjukan dampak positif dari
penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas adalah
Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan gambar
sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen – elemen
pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik dan
jelas.
Program GeoGebra yang diberikan di kelas X1 dengan situasi
kelas lebih aktif, mengakibatkan siswa lebih mudah dalam memahami
materi yang diberikan oleh peneliti. Sehingga, hasil belajar siswa kelas X1
lebih baik daripada kelas X2 dengan situasi kelas kurang aktif. Hal ini
dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil tes tertulis. Penelitian ini sejalan
dengan teori yang peneliti gunakan.
Hasil kuesioner dari kelas X1 yang kegiatan pembelajarannya
menggunakan program GeoGebra terdapat 5 siswa yang

menyatakan

program GeoGebra tidak terlalu membantu dalam memahami materi dan 2
siswa menyatakan program GeoGebra tidak membantu dalam memahami
materi. Berbagai alasan yang diberikan oleh siswa, antara lain sebagai
berikut :
1. Siswa terbiasa dengan pembelajaran konvensional
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2. Penggunaan program GeoGebra yang membingungkan sehingga siswa
tidak fokus terhadap materi.
3. Materi yang di pelajari sulit.
Dari pernyataan-pernyataan siswa di atas, maka refleksi bagi
peneliti untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai
penggunaan program GeoGebra. Selain itu dari pernyataan tersebut,
tampak bahwa peran guru penting dalam menentukan strategi belajar, guru
harus mengetahui apa yang diperlukan siswa dalam pembelajaran.
Untuk memahami materi grafik fungsi kuadrat khususnya dalam
memahami pengaruh masing – masing koefisien, siswa memerlukan alat
bantu berupa media yang berfungsi membantu siswa dalam memahami
situasi soal. Program GeoGebra membantu siswa dalam memahami situasi
soal sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami materi dan membuat
siswa menjadi antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar, yang
dapat dilihat di lembar pengamatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa teori
Wina sejalan dengan penelitian yang dilakukan.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
dengan program GeoGebra lebih efektif dibanding pembelajaran
konvensional karena untuk memahami grafik fungsi kuadrat diperlukan
media untuk memberikan gambaran secara nyata tentang materi yang
diberikan. Salah satu media yang dapat membantu siswa memahami
materi grafik fungsi kuadrat adalah program GeoGebra.
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B. Kelemahan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :
1. Pada penelitian ini jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran dari
masing-masing kelas dalam tiga kali pertemuan berubah-ubah, hal ini
dikarenakan banyak siswa yang tidak hadir pada setiap pertemuan. Selain
itu, untuk kelas yang pembelajarannya menggunakan program GeoGebra
seharusnya setiap siswa menggunakan komputer secara individu, tetapi
karena beberapa siswa tidak membawa laptop dan ada laptop yang tidak
dapat diinstal program GeoGebra maka siswa harus menggunakan laptop
dan mempelajari Program GeoGebra secara berkelompok. Sehingga
pelaksanaan pembelajaran kurang maksimal karena adanya interaksi antar
siswa.
2. Pada saat pelaksanaan penelitian, peneliti kurang memberikan penjelasan
lebih mendalam bagaimana cara menggunakan program GeoGebra,
sehingga pada awal pembelajaran dengan menggunakan program
GeoGebra, keadaan kelas kurang terkontrol karena siswa sibuk bertanya
kepada teman- temannya mengenai bagaimana cara menggunakan
program GeoGebra dan hal ini menyebabkan banyak menyita waktu.
Inilah yang menjadi kelemahan peneliti dalam melakukan penelitian ini.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas X1 yang pembelajarannya
menggunakan program GeoGebra dengan kelas X2 yang pembelajarannya
menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat dilihat dari proses
pembelajaran yang telah berlangsung, di kelas X1 siswa lebih antusias dan
aktif mengikuti pembelajaran berbeda dengan kelas X2, siswa sibuk
dengan urusannya masing-masing bahkan ada beberapa siswa yang tidak
memperhatikan penjelasan dari peneliti. Selain itu perbedaan dapat dilihat
dari kesalahan siswa dalam mengerjakan soal tes, tingkat pemahaman
siswa, nilai tes dari masing-masing kelas dan persentase ketuntasan kelas.
2. Pembelajaran dengan bantuan program GeoGebra lebih efektif dibanding
pembelajaran dengan konvensional pada topik grafik fungsi kuadrat, hal
ini ditunjukkan dengan melihat perbedan proses pembelajaran, kesalahan
siswa, nilai rata–rata hasil tes dan persentase ketuntasan. Kelas X1 yang
pembelajarannya menggunakan program GeoGebra memiliki hasil yang
lebih baik dibanding kelas X2 apabila dilihat dari beberapa aspek yang
diteliti.
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B. Saran
Saran– saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Untuk penelitian yang akan datang, jika akan melakukan pembelajaran
dengan menggunakan program GeoGebra lebih baik siswa dikenalkan
lebih mendalam mengenai program GeoGebra, agar pada saat pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan program GeoGebra siswa tidak
bingung dalam menggunakan program tersebut.
2. Dalam proses penelitian, sebaiknya mengumpulkan banyak data agar pada
saat proses pengolahan data, data penelitian dapat diolah dengan
menggunakan statistik uji, sehingga perbedaan hasil penelitian terlihat
lebih siginifikan.
3. Untuk penelitian berikutnya, bisa dikembangkan penggunaan GeoGebra
dalam pembelajaran untuk materi yang lainnya seperti integral, statistik,
persamaan lingkaran dan sebagainya.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: X / 1 (Satu)

Standar Kompetensi

: Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta
pertidaksamaan kuadrat

Kompetensi Dasar

: 2.1 Memahami konsep fungsi
2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana
dan fungsi kuadrat

Indikator

: 1. Menyelidiki karakteristik grafik fungsi kuadrat
dari bentuk aljabarnya.
2. Menggambar grafik fungsi kuadrat
3. Menentukan definit positif dan definit negatif
4. Membuat grafik fungsi aljabar sederhana

Alokasi Waktu

: 6 jam pelajaran (3 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat menyelediki grafik fungsi kuadrat dari bentuk
aljabarnya.
2. Peserta didik dapat mengetahui pengaruh dari masing – masing nilai
koefisien persamaan grafik terhadap grafik fungsi kuadrat
3. Peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat.
4. Peserta didik dapat menentukan titik puncak dan persamaan sumbu simetri
5. Peserta didik dapat mengetahui kedudukan grafik fungsi kuadrat
6. Peserta didik dapat membentuk fungsi kuadrat
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B. Materi Ajar
1. Bentuk umum fungsi kuadrat
Definisi : Misalkan a, b, c ∈ R dan a ≠ 0 , maka persamaan yang berbentuk

f ( x) = ax 2 + bx + c
dinamakan fungsi kuadrat dalam peubah x.

f ( x) = x 2 + 5 x − 7

Contoh:

f ( x) = x 2 − 2 x + 10
2. Sketsa Grafik Fungsi Kuadrat Secara Umum
Langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat :
Langkah 1:
Menentukan titik potong degan sumbu X dan sumbu Y.
a. Titik Potong dengan Sumbu X
Titik potong terhadap sumbu X diperoleh jika nilai y = 0, sehingga
.
ax 2 + bx + c = 0 yang merupakan persamaan kuadrat dalam x
Nilai Diskriminan persamaan kuadrat

ax 2 + bx + c = 0 , yaitu

D = b 2 − 4 a c , menentukan banyak titik potong dengan sumbu X.
1) Jika

b 2 − 4 a c > 0, maka grafik fungsi fmemotong sumbu X di

dua titik yang berlainan.
2) Jika

b 2 − 4 a c = 0, maka grafik fungsi fmemotong sumbu X di

dua titik yang berimpit atau grafik fungsi

fdikatakan

menyinggung sumbu X.
3) Jika b 2 − 4 a c < 0, maka grafik fungsi ftidak memotong maupun
menyinggung sumbu X.
b. Titik Potong dengan Sumbu Y
Titik Potong dengan Sumbu Y diproleh jika absis x
= 0; sehingga

y = a (0 2 ) + b (0) + c = c .
Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah (0, c).
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1) Jika c > 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y di atas titik
asal O (0,0).
2) Jika c = 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y tepat di titik
asal O (0,0).
3) Jika c < 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y di bawah titik
asal O (0,0).
Langkah 2:
Menentukan titik puncak atau titik balik dan Persamaan Sumbu Simetri.
a. Parabola

y = ax 2 + bx + c , dengan a, b, c ∈ R dan a ≠ 0, mempunyai

 b
b 2 − 4ac 
.
,−
titik puncak atau titik balik  −
4a 
 2a
b. Jika a> 0, titik baliknya adalah titik balik minimum dan parabola
terbuka ke atas.
Jika a
<0, titik baliknya adalah titik balik maksimum dan parabola
terbuka ke bawah.
c. Persamaan

x=−

sumbu

simetri

parabola

y = ax 2 + bx + c

adalah

b
.
2a

Langkah 3 :
Menggambarkan koordinat titik-titik hasil langkah 1 dan langkah 2 pada
bidang koordinat.
Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan kurva yang mulus, dengan
memperhatikan apakah parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah.

3. Kedudukan Grafik Fungsi Kuadrat terhadap sumbu X
a. Jika a> 0 dan D > 0, maka parabola terbuka ke atas dan memotong
sumbu X di dua titik yang berlainan.
b. Jika a
> 0 dan D = 0, maka parabola terbuka ke atas dan menyinggung
sumbu X .
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c. Jika a
>0 dan D < 0, maka parabola terbuka ke atas dan tidak
memotong sumbu X . Grafik fungsi fselalu berada di atas sumbu X
untuk setiap x∈ R.
Bentuk

ax 2 + bx + c > 0 untuk setiap x∈ R, atau bentuk

ax 2 + bx + c disebut definit positif.
d. Jika a
< 0 dan D > 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong
sumbu X di dua titik yang berlainan.
e. Jika a
< 0 dan D = 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong
sumbu X di dua titik yang berimpit atau menyinggung sumbu X.
f. Jika a< 0 dan D < 0, maka parabola terbuka ke bawah dan tidak
memotong maupun menyinggung sumbu X . Dikatakan parabola selalu
berada di bawah sumbu X untuk setiap x∈ R.
Bentuk

ax 2 + bx + c < 0 untuk setiap x∈ R, atau bentuk ax 2 + bx + c

disebut definit negaif.

4. Membentuk Fungsi Kuadrat
Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada sketsa grafik fungsi kuadrat:
a. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Xdi A ( x1 , 0) dan di B ( x 2 , 0) ,
serta melalui sebuah titik tertentu.
Persamaan

fungsi

kuadratnya

dapat

dinyatakan

sebagai:

ditentukan kemudian.
y = f ( x ) = a ( x − x1 )( x − x 2 ) dengan nilai a
b. Grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu Xdi A ( x1 , 0) dan melalui
sebuah titik tertentu.
Persamaan

fungsi

kuadratnya

dapat

dinyatakan

sebagai

:

2
ditentukan kemudian.
y = f ( x ) = a ( x − x1 ) dengan nilai a

c. Grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik

P ( x p , y p ) dan melalui sebuah titik tertentu.
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Persamaan

fungsi

kuadratnya

dapat

dinyatakan

sebagai

:

2
ditentukan kemudian.
y = f ( x ) = a (x − x p ) + y p dengan nilai a

d. Grafik fungsi kuadrat melalui titik A ( x1 , y1 ) , B ( x 2 , y 2 )

dan

C ( x3 , y 3 ) . Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai :
y = f (x ) = ax 2 + bx + c

dengan nilai a,b,dan c
ditentukan kemudian.

C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, diskusi.
D. Langkah-langkah Kegiatan
 Pertemuan Pertama
Kegiatan Awal
Apersepsi

:

Sebelum membahas cara – cara menggambar grafik fungsi kuadrat, maka
akan dibahas terlebih dahulu mengenai bentuk umum fungsi kuadrat.
Motivasi

:

Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat menggambar grafik dengan baik dan mengetahui pengaruh koefisien
dari persamaan grafik terhadap grafik fungsi kuadrat.
Kegiatan Inti

:

1. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru.
Guru mencoba memberikan arahan mengenai bentuk grafik fungsi
kuadrat. (Bahan : buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X
Semester Ganjil Jilid 1A, karangan Sartono Wirodikromo, hal. 121 131 grafik fungsi kuadrat).
2. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam
buku paket pada hal. 122 mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat
secara sederhana.
3. Guru menjelaskan mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat
dan menjelaskan pengaruh nilai koefisien persamaan grafik terhadap
grafik fungsi kuadrat.
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4. Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket hal.
125 sebagai tugas individu.
5. Guru menjelaskan mengenai penggunaan program GeoGebra dengan
cara mempresentasikan di depan kelas.
Penutup
1. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai sketsa grafik
fungsi kuadrat dan pengaruh nilai koefisien persamaan grafik terhadap
grafik fungsi kuadrat .
2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.
3. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan materi
grafik fungsi kuadrat dan pengaruh nilai koefisien persamaan grafik
terhadap grafik fungsi kuadrat dari soal-soal latihan yang belum
terselesaikan di kelas atau dari referensi lain.
 Pertemuan Kedua
Pendahuluan
Apersepsi

: Membahas PR.

Motivasi

:

Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat membentuk fungsi kuadrat.
Kegiatan Inti :
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru
( Bahan : buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Semester
Ganjil Jilid 1A, karangan Sartono Wirodikromo, hal. 133 mengenai
membentuk fungsi kuadrat).
b. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok untuk mengerjakan
LKS

dengan

menggunakan

software

GeoGebra

yang

telah

dipersiapkan sebelumnya, kemudian peserta didik mengkomunikasikan
secara lisan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu
mengenai pengaruh nilai koefisien persamaan grafik terhadap grafik
fungsi kuadrat dan tanda-tanda grafik fungsi kuadrat.
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c. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan
mengenai membentuk fungsi kuadrat.
Penutup
Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan PR.
 Pertemuan Ketiga
Pendahuluan
Apersepsi

: Membahas PR

Motivasi

:

Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat mengerjakan soal dengan baik.
Kegiatan Inti :
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru
( Bahan : buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Semester
Ganjil Jilid 1A, karangan Sartono Wirodikromo, hal. 133 mengenai
membentuk fungsi kuadrat).
b. Guru memberikan lembar evaluasi siswa mengenai Grafik Fungsi
Kuadrat secara umum yang bertujuan untuk mengukur tingkat
pemahaman siswa terhadap materi tersebut.
Penutup
Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan lembar
kunci jawaban evaluasi siswa.

E. Alat dan Sumber Belajar
Sumber :
•

Buku paket, yaitu buku Matematika SMA X Semester Ganjil Jilid 1A,
karangan Sartono Wirodikromo hal. 121-136.

•

Buku referensi lain.

Alat :
•

Komputer (software Geogebra)

•

Spidol
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•

Papan tulis

F. Penilaian
Teknik

: ulangan harian.

Bentuk Instrumen

: uraian singkat

Contoh Instrumen

:

1. Diketahui :
a.
b.
Carilah koordinat titik potong dengan sumbu

dan sumbu , koordinat titik

puncak serta persamaan sumbu simetri.

Yogyakarta,............................................
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata PelajaranMatematika

________________________

______________________

NIP.

NIP.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: X / 1 (Satu)

Standar Kompetensi

: Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta
pertidaksamaan kuadrat

Kompetensi Dasar

: 2.1 Memahami konsep fungsi
2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana
dan fungsi kuadrat

Indikator

: 1. Menyelidiki karakteristik grafik fungsi kuadrat
dari bentuk aljabarnya.
2. Menggambar grafik fungsi kuadrat
3. Menentukan definit positif dan definit negatif
4. Membuat grafik fungsi aljabar sederhana

Alokasi Waktu

: 6 jam pelajaran (3 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat menyelediki grafik fungsi kuadrat dari bentuk
aljabarnya.
2. Peserta didik dapat mengetahui pengaruh dari masing – masing nilai
koefisien persamaan grafik terhadap grafik fungsi kuadrat
3. Peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat.
4. Peserta didik dapat menentukan titik puncak dan persamaan sumbu simetri
5. Peserta didik dapat mengetahui kedudukan grafik fungsi kuadrat
6. Peserta didik dapat membentuk fungsi kuadrat
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B. Materi Ajar
1. Bentuk umum fungsi kuadrat
Definisi : Misalkan a, b, c ∈ R dan a ≠ 0 , maka persamaan yang berbentuk

f ( x) = ax 2 + bx + c
dinamakan fungsi kuadrat dalam peubah x.

f ( x) = x 2 + 5 x − 7

Contoh:

f ( x) = x 2 − 2 x + 10
2. Sketsa Grafik Fungsi Kuadrat Secara Umum
Langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat :
Langkah 1:
Menentukan titik potong degan sumbu X dan sumbu Y.
a. Titik Potong dengan Sumbu X
Titik potong terhadap sumbu X diperoleh jika nilai y = 0, sehingga
.
ax 2 + bx + c = 0 yang merupakan persamaan kuadrat dalam x
Nilai Diskriminan persamaan kuadrat

ax 2 + bx + c = 0 , yaitu

D = b 2 − 4 a c , menentukan banyak titik potong dengan sumbu X.
1) Jika

b 2 − 4 a c > 0, maka grafik fungsi fmemotong sumbu X di

dua titik yang berlainan.
2) Jika

b 2 − 4 a c = 0, maka grafik fungsi fmemotong sumbu X di

dua titik yang berimpit atau grafik fungsi

fdikatakan

menyinggung sumbu X.
3) Jika b 2 − 4 a c < 0, maka grafik fungsi ftidak memotong maupun
menyinggung sumbu X.
b. Titik Potong dengan Sumbu Y
Titik Potong dengan Sumbu Y diproleh jika absis x
= 0; sehingga

y = a (0 2 ) + b (0) + c = c .
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Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah (0, c).
1) Jika c > 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y di atas titik
asal O (0,0).
2) Jika c = 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y tepat di titik
asal O (0,0).
3) Jika c < 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y di bawah titik
asal O (0,0).
Langkah 2:
Menentukan titik puncak atau titik balik dan Persamaan Sumbu Simetri.
a. Parabola

y = ax 2 + bx + c , dengan a, b, c ∈ R dan a ≠ 0, mempunyai
b 2 − 4ac 
b
 .
,−
2
a
4
a




titik puncak atau titik balik  −

b. Jika a> 0, titik baliknya adalah titik balik minimum dan parabola
terbuka ke atas.
Jika a
<0, titik baliknya adalah titik balik maksimum dan parabola
terbuka ke bawah.
c. Persamaan

x=−

sumbu

simetri

parabola

y = ax 2 + bx + c

adalah

b
.
2a

Langkah 3 :
Menggambarkan koordinat titik-titik hasil langkah 1 dan langkah 2 pada
bidang koordinat.
Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan kurva yang mulus, dengan
memperhatikan apakah parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah.

3. Kedudukan Grafik Fungsi Kuadrat terhadap sumbu X
a. Jika a> 0 dan D > 0, maka parabola terbuka ke atas dan memotong
sumbu X di dua titik yang berlainan.
b. Jika a
> 0 dan D = 0, maka parabola terbuka ke atas dan menyinggung
sumbu X .
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c. Jika a
>0 dan D < 0, maka parabola terbuka ke atas dan tidak
memotong sumbu X . Grafik fungsi fselalu berada di atas sumbu X
untuk setiap x∈ R.
Bentuk

ax 2 + bx + c > 0 untuk setiap x∈ R, atau bentuk

ax 2 + bx + c disebut definit positif.
d. Jika a
< 0 dan D > 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong
sumbu X di dua titik yang berlainan.
e. Jika a
< 0 dan D = 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong
sumbu X di dua titik yang berimpit atau menyinggung sumbu X.
f. Jika a< 0 dan D < 0, maka parabola terbuka ke bawah dan tidak
memotong maupun menyinggung sumbu X . Dikatakan parabola selalu
berada di bawah sumbu X untuk setiap x∈ R.
Bentuk

ax 2 + bx + c < 0 untuk setiap x∈ R, atau bentuk ax 2 + bx + c

disebut definit negaif.

4. Membentuk Fungsi Kuadrat
Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada sketsa grafik fungsi kuadrat:
a. Grafik fungsi kuadrat memotong

sumbu Xdi A ( x1 , 0) dan di

B ( x 2 , 0) , serta melalui sebuah titik tertentu.
Persamaan

fungsi

kuadratnya

dapat

dinyatakan

sebagai:

ditentukan kemudian.
y = f ( x ) = a ( x − x1 )( x − x 2 ) dengan nilai a
b. Grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu Xdi A ( x1 , 0) dan melalui
sebuah titik tertentu.
Persamaan

fungsi

kuadratnya

dapat

dinyatakan

sebagai

:

2
ditentukan kemudian.
y = f ( x ) = a ( x − x1 ) dengan nilai a

c. Grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik

P ( x p , y p ) dan melalui sebuah titik tertentu.
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Persamaan

fungsi

kuadratnya

dapat

dinyatakan

sebagai

:

2
ditentukan kemudian.
y = f ( x ) = a (x − x p ) + y p dengan nilai a

d. Grafik fungsi kuadrat melalui titik A ( x1 , y1 ) , B ( x 2 , y 2 )

dan

C ( x3 , y 3 ) . Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai :
y = f (x ) = ax 2 + bx + c

dengan nilai a,b,dan c
ditentukan kemudian.

C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, diskusi.
D. Langkah-langkah Kegiatan
 Pertemuan Pertama
Kegiatan Awal
Apersepsi

:

Sebelum membahas cara – cara menggambar grafik fungsi kuadrat, maka
akan dibahas terlebih dahulu mengenai bentuk umum fungsi kuadrat.
Motivasi

:

Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat menggambar grafik dengan baik dan mengetahui pengaruh koefisien
dari persamaan grafik terhadap grafik fungsi kuadrat.
Kegiatan Inti

:

1. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru.
Guru mencoba memberikan arahan mengenai bentuk grafik fungsi
kuadrat. (Bahan : buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X
Semester Ganjil Jilid 1A, karangan Sartono Wirodikromo, hal. 121 131 grafik fungsi kuadrat).
2. Guru menjelaskan mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat
dan menjelaskan pengaruh nilai koefisien persamaan grafik terhadap
grafik fungsi kuadrat.
3. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam
buku paket pada hal. 122 mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat
secara sederhana.
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4. Guru memberikan latihan soal
5. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soalsoal dari latihan soal.
Penutup
1. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai sketsa grafik
fungsi kuadrat dan pengaruh nilai koefisien persamaan grafik terhadap
grafik fungsi kuadrat .
2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.
3. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan materi
grafik fungsi kuadrat dan pengaruh nilai koefisien persamaan grafik
terhadap grafik fungsi kuadrat dari soal-soal latihan yang belum
terselesaikan di kelas atau dari referensi lain.
 Pertemuan Kedua
Pendahuluan
Apersepsi

: Membahas PR.

Motivasi

:

Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat membentuk fungsi kuadrat.
Kegiatan Inti :
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru
( Bahan : buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Semester
Ganjil Jilid 1A, karangan Sartono Wirodikromo, hal. 133 mengenai
membentuk fungsi kuadrat).
b. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam
buku paket mengenai tanda-tanda grafik fungsi kuadrat.
c. Guru memberikan latihan soal.
d. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan
mengenai jawaban latihan soal.
Penutup
Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan PR.
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 Pertemuan Ketiga
Pendahuluan
Apersepsi

: Membahas PR

Motivasi

:

Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat mengerjakan soal dengan baik.
Kegiatan Inti :
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru
( Bahan : buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Semester
Ganjil Jilid 1A, karangan Sartono Wirodikromo, hal. 133 mengenai
membentuk fungsi kuadrat).
b. Guru memberikan lembar evaluasi siswa mengenai Grafik Fungsi
Kuadrat secara umum yang bertujuan untuk mengukur tingkat
pemahaman siswa terhadap materi tersebut.
Penutup
Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan lembar
kunci jawaban evaluasi siswa.

E. Alat dan Sumber Belajar
Sumber :
•

Buku paket, yaitu buku Matematika SMA X Semester Ganjil Jilid 1A,
karangan Sartono Wirodikromo hal. 121-136.

•

Buku referensi lain.

Alat :
•

Spidol

•

Papan tulis

F. Penilaian
Teknik

: ulangan harian.
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Bentuk Instrumen

: uraian singkat

Contoh Instrumen

:

1. Diketahui :
a.
b.
Carilah koordinat titik potong dengan sumbu

dan sumbu , koordinat titik

puncak serta persamaan sumbu simetri.

Yogyakarta,............................................
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata PelajaranMatematika

________________________

______________________

NIP.

NIP.
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LKS
GRAFIK FUNGSI KUADRAT

Nama dan No.urut :
1. ..........................................

4. ……………………………

2. …………………………..

5. …………………………....

3. ……………………………
LKS ini dikerjakan dengan bantuan program GeoGebra dengan animasi slider.
1. Menyelidiki pengaruh nilai a dalam persamaan grafik fungsi 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄.

a. Gambarlah grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dengan berbagai macam nilai a

dengan nilai 𝑏𝑏 = 0 dan 𝑐𝑐 = 0, kemudian isi tabel di bawah ini! Cobalah untuk nilai
𝑎𝑎 > 0 dan 𝑎𝑎 < 0 !
No.

Nilai a

Persamaan grafik fungsi
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2

Gambar parabola
Terbuka ke atas
Terbuka ke bawah
√
-

CTH
1
1
2
2
3
3
0
4
-1
5
-2
6
….
7
…..
8
…..
9
…..
10
…..
b. Bagaimanakah bentuk grafik fungsi untuk nilai 𝑎𝑎 > 0?

_____________________________________________________________________
Bagaimanakah bentuk grafik fungsi untuk nilai < 0 ?

_____________________________________________________________________
Bagimanakah bentuk grafik fungsi untuk nilai = 0 ?

_____________________________________________________________________
Jadi, menurut kalian nilai koefisien a dalam persamaan grafik fungsi kuadrat
𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 menentukan ________________________________________
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2. Menyelidiki pengaruh nilai c dalam grafik fungsi 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄

a. Gambarlah grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dengan berbagai macam nilai a

dimana nilai b dan c tertentu yaitu nilai 𝑏𝑏 = 0 dan nilai 𝑐𝑐 = 1. Kemudian isilah tabel
di bawah ini, cobalah untuk nilai a yang lainnya (𝑎𝑎 ≠ 0).
No.

Nilai a

Nilai c

Persamaan Grafik Fungsi Kuadrat

Titik Potong dengan
sumbu-y
(0,1)

CTH
1
1
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 1
1
2
1
2
3
1
3
-1
1
4
-2
1
5
-3
1
6
…..
1
7
…..
1
8
…..
1
9
…..
1
10
…..
1
Apakah nilai a mempengaruhi perpotongan grafik dengan sumbu– y?

_____________________________________________________________________
b. Gambarlah grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dengan berbagai macam nilai c

dimana nilai a dan b tertentu yaitu nilai 𝑎𝑎 = 1 dan nilai 𝑏𝑏 = 0. Kemudian isilah tabel
di bawah ini, cobalah untuk nilai c yang lainnya.
No.

Nilai a

Nilai c

Persamaan Grafik Fungsi Kuadrat

Titik Potong dengan
sumbu-y
(0,1)

CTH
1
1
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 1
1
1
2
2
1
0
3
1
-1
4
1
-2
5
1
-3
6
1
…..
7
1
…..
8
1
…..
9
1
…..
10
1
…..
Apakah nilai c mempengaruhi perpotongan grafik dengan sumbu– y?

_____________________________________________________________________
Bagaimanakah perpotongannya untuk nilai 𝑐𝑐 > 0 ?
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_____________________________________________________________________
Bagaimanakah perpotongannya untuk nilai 𝑐𝑐 = 0 ?

_____________________________________________________________________
Bagaimanakah perpotongannya untuk nilai 𝑐𝑐 < 0 ?

_____________________________________________________________________
Jadi, menurut kalian nilai koefisien c dalam persamaan grafik fungsi kuadrat
𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 menentukan ________________________________________
3. Menyelidiki pengaruh perubahan nilai Diskriminan persamaan kuadrat 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 +
𝒄𝒄 = 𝟎𝟎 terhadap grafik fungsi kuadrat 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 dengan nilai
𝒂𝒂, 𝒃𝒃, 𝒄𝒄 ∈ 𝑹𝑹, 𝒂𝒂 ≠ 𝟎𝟎.

Contoh :

Pilih Diskriminan, kemudian pilihlah persamaan grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 𝑥𝑥,
dimana nilai koefisiennya 𝑎𝑎 = 1 , 𝑏𝑏 = 1, dan 𝑐𝑐 = 0, maka nilai diskriminan 𝐷𝐷 = 1

(untuk mengetahui nilai D pilih D pada GeoGebra). Kemudian lengkapilah tabel di
bawah ini!
a
b
c
D
Titik potong dengan sumbu-x
1
1
0
1
(0,0) dan (-1,0)
1
0 -1
1
0
0
1
2 -3
1
-4 7
2
4
2
2
3
2
1
2
1
6
-9 4
-5 -9 -5
1
4
0
Bagaimanakah perpotongan grafik fungsi dengan sumbu-x jika nilai > 0 ?

________________________________________________________________________
Bagaimanakah perpotongan grafik fungsi dengan sumbu-x jika nilai = 0 ?

________________________________________________________________________
Bagaimanakah perpotongan grafik fungsi dengan sumbu-x jika nilai 𝐷𝐷 < 0 ?

________________________________________________________________________
Jadi, menurut kalian nilai diskriminan dalam persamaan grafik fungsi kuadrat
𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 menentukan ___________________________________________
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4. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut ini menggunakan Geogebra, kemudian
isilah tabel di bawah ini.
a.

𝒚𝒚 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟏𝟏,

Gambar grafik

Terbuka ke atas / Terbuka ke bawah

Nilai Diskriminan
TP. dengan sumbu - x
TP. Dengan sumbu - y
Koordinat titik puncak
Persamaan sumbu simetri
b. 𝒚𝒚 = −𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟓𝟓𝟓𝟓 − 𝟒𝟒
Gambar grafik

Terbuka ke atas / Terbuka ke bawah

Nilai Diskriminan
TP. dengan sumbu - x
TP. Dengan sumbu - y
Koordinat titik puncak
Persamaan sumbu simetri

Selamat mengerjakan
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KUNCI LKS
GRAFIK FUNGSI KUADRAT

Nama dan No.urut :
1. ..........................................

4. ……………………………

2. …………………………..

5. …………………………....

3. ……………………………
LKS ini dikerjakan dengan bantuan program GeoGebra dengan animasi slider.
1. Menyelidiki pengaruh nilai a dalam persamaan grafik fungsi 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 +
𝒄𝒄.

a. Gambarlah grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dengan berbagai macam
nilai a dengan nilai 𝑏𝑏 = 0 dan 𝑐𝑐 = 0, kemudian isi tabel di bawah ini!
No.

Nilai a

Persamaan grafik fungsi
Gambar parabola
2
Terbuka ke atas
Terbuka ke bawah
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐
2
CTH
1
√
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥
2
1
2
√
𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥
2
2
3
√
𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥
3
0
𝑦𝑦 = 0
2
4
-1
√
𝑦𝑦 = −𝑥𝑥
5
-2
√
𝑦𝑦 = −2𝑥𝑥 2
Cobalah untuk nilai a positif dan a negatif lainnya!

b. Bagaimanakah pengaruh nilai a terhadap grafik fungsi = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ?
Bagaimanakah bentuk grafik fungsi untuk nilai 𝑎𝑎 > 0 dan 𝑎𝑎 < 0?

Nilai a mempengaruhi grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah.__
Nilai 𝑎𝑎 > 0 grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas________________________

Nilai 𝑎𝑎 < 0 grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah______________________

c. Mengapa dengan nilai koefisien 𝑎𝑎 = 0, grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐
tidak akan terbentuk?

Karena grafik fungsi kuadrat hanya akan terbentuk apabila fungsi dalam
variabel x memuat pangkat tertinggi sama dengan dua.____________________
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Jadi, menurut kalian nilai koefisien a dalam persamaan grafik fungsi
kuadrat 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 menentukan grafik fungsi kuadrat terbuka ke
atas/terbuka ke bawah

2. Menyelidiki pengaruh nilai c dalam grafik fungsi 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄

Gambarlah grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 dengan berbagai macam nilai a
dan nilai c dengan nilai 𝑏𝑏 = 0.

a. Pilih nilai 𝑎𝑎 = 1 dan 𝑐𝑐 = 1, amatilah bagaimana bentuk parabola tersebut.
Bagaimanakah gambar parabola tersebut dan dimanakah letak titik potongnya?

Tuliskan hasil pengamatanmu. Cobalah untuk nilai a yang lain dengan nilai
𝑐𝑐 = 1, amatilah apakah perpotongan grafik dengan sumbu– y akan berubah?
Tuliskan hasil pengamatanmu.

Gambar parabola terbuka ke atas dan titik potong terletak pada koordinat
(0,1) . Untuk nilai a yang lain dengan nilai 𝑐𝑐 = 1, perpotongan grafik dengan
sumbu – y tidak berubah.____________________________________________

b. Cobalah untuk nilai c yang lain (baik positif maupun negatif) dengan nilai
𝑎𝑎 = 1, amatilah apakah perpotongan grafik dengan sumbu– y akan berubah?
Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel dibawah ini
Nilai c

Persamaan grafik fungsi kuadrat

Titik potong dengan
sumbu – y
2
7
(0,7)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 7
2
5
(0,5)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 5
2
3
(0,3)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 3
2
0
(0,0)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥
2
-3
(0,-3)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 − 3
2
-5
(0,-5)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 − 5
2
-7
(0,-7)
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 − 7
Dari tabel di atas amati dan bagaimana pengaruh nilai c terhadap titik potong
dengan sumbu – y!

Perpotongan grafik dengan sumbu – y berubah – ubah tergantung dengan nilai c.
c. Bagaimanakah perpotongannya untuk nilai 𝑐𝑐 > 0, 𝑐𝑐 = 0, dan 𝑐𝑐 < 0 ?

Jika nilai 𝑐𝑐 > 0 maka grafik memotong di sumbu- y positif (di atas titik asal O__,

Jika nilai 𝑐𝑐 = 0 maka grafik memotong sumbu-y di titik asal O_______________,

Jika nilai 𝑐𝑐 < 0 maka grafik memotong di sumbu– y negatif (dibawah titik asal O)

Jadi, menurut kalian nilai koefisien c dalam persamaan grafik fungsi
kuadrat 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 menentukan perpotongan grafik dengan sumbu-y
dengan koordinat (0,c)
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3. Menyelidiki pengaruh perubahan nilai Diskriminan persamaan kuadrat
𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 = 𝟎𝟎 terhadap grafik fungsi kuadrat 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 dengan
nilai 𝒂𝒂, 𝒃𝒃, 𝒄𝒄 ∈ 𝑹𝑹, 𝒂𝒂 ≠ 𝟎𝟎.

Pilih Diskriminan, kemudian pilihlah persamaan grafik fungsi kuadrat 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 𝑥𝑥,
dimana nilai koefisiennya 𝑎𝑎 = 1 , 𝑏𝑏 = 1, dan 𝑐𝑐 = 0, maka nilai diskriminan 𝐷𝐷 = 1
(untuk mengetahui nilai D pilih D pada GeoGebra).

Cobalah untuk persamaan grafik fungsi kuadrat lainnya dengan memilih nilai – nilai
koefisien yang akan membuat nilai diskriminan 𝐷𝐷 > 0, 𝐷𝐷 = 0, dan 𝐷𝐷 < 0.
Perhatikan grafik yang ada.

a
b
c
D
Titik potong dengan sumbu-x
1
0 -1
4
(-1,0) dan (1,0)
1
0
0
0
(0,0)
1
2 -3
16
(-3,0) dan (1,0)
1
-4 7
-12
2
4
2
0
(0,0)
2
3
2
-7
1
2
1
0
(0,0)
6
-9 4
-15
-5 -9 -5
-19
1
4
0
16
(-4,0) dan (0,0)
Bagaimanakah perpotongan grafik fungsi dengan sumbu-x berhubungan dengan
nilai diskriminannya, jika nilai 𝐷𝐷 > 0, 𝐷𝐷 = 0, dan 𝐷𝐷 < 0 ?

Jika nilai 𝐷𝐷 > 0 maka grafik memotong sumbu-x di dua titik,______

Jika nilai 𝐷𝐷 = 0 maka grafik memotong sumbu-x di satu titik, dan___
Jika nilai 𝐷𝐷 < 0 maka grafik tidak memotong sumbu-x.___________

Jadi, menurut kalian nilai diskriminan dalam persamaan grafik fungsi

kuadrat 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 menentukan titik potong dengan sumbu-x.

4. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut ini, kemudian isilah tabel dibawah
ini
a. 𝒚𝒚 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟏𝟏,
Gambar grafik

Terbuka ke atas

Nilai Diskriminan

D=4

TP. dengan sumbu - x

(-1,0) dan (1,0)

TP. Dengan sumbu - y

(0,-1)

Koordinat titik puncak

(0,-1)

Persamaan sumbu simetri

x=0
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b. 𝒚𝒚 = −𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟓𝟓𝟓𝟓 − 𝟒𝟒
Gambar grafik

Terbuka ke bawah

Nilai Diskriminan

D=9

TP. dengan sumbu - x

(1,0) dan (4,0)

TP. Dengan sumbu - y

(0,-4)

Koordinat titik puncak

�2 , 4�

Persamaan sumbu simetri

5 9

5

x=2

Selamat mengerjakan
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SOAL EVALUASI
KELAS X/ SEMESTER 1
MATERI : GRAFIK FUNGSI KUADRAT
SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA
NO
1

SOAL
Diketahui :
a. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4
1

b. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 − 4 𝑥𝑥 2

Carilah koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 dan sumbu 𝑦𝑦, koordinat
titik puncak serta persamaan sumbu simetri
2

Dari jawaban yang sudah kalian ketahui dari soal no 1a, gambarlah sketsa
grafik fungsi kuadratnya!

3

Carilah batas nilai 𝑝𝑝 agar grafik fungsi kuadrat berikut ini selalu memotong
sumbu X di dua titik yang berlainan 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1

___Selamat mengerjakan___
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
1. a. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4

, 𝑎𝑎 = −1, 𝑏𝑏 = 4, 𝑐𝑐 = −4

𝐷𝐷 = 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎

= (4)2 − 4(−1)(−4)
= 16 − 16
=0

(𝐷𝐷 = 0, grafik memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titik yang berhimpit / grafik
•

menyinggung sumbu 𝑥𝑥)

Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥
−𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4 = 0
𝑥𝑥 2 − 4𝑥𝑥 + 4 = 0
(𝑥𝑥 − 2)2 = 0
𝑥𝑥 = 2

•

Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 berada di titik (2,0)

•

Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 berada di titik (0, −4)

Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 adalah (0, 𝑐𝑐) dimana 𝑐𝑐 = −4
Persamaan sumbu simetri 𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 =

−𝑏𝑏
2𝑎𝑎

−(4)
2(−1)

, 𝑎𝑎 = −1, 𝑏𝑏 = 4

−4
−2

𝑥𝑥 = 2

Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah 𝑥𝑥 = 2
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•

−𝑏𝑏 −𝐷𝐷

Koordinat titik puncak � 2𝑎𝑎 , 4𝑎𝑎 �

−𝑏𝑏 −𝐷𝐷
−(4) −(0)
� ,
�=�
,
�
2𝑎𝑎 4𝑎𝑎
2(−1) 4(−1)

, 𝑎𝑎 = −1, 𝑏𝑏 = 4, 𝐷𝐷 = 0

= (2,0)

Jadi koordinat titik puncaknya berada di titik (2,0)
1

1

b. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 − 4 𝑥𝑥 2

𝑎𝑎 = − 4 , 𝑏𝑏 = 0, 𝑐𝑐 = 1

𝐷𝐷 = 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎

1
= (0)2 − 4 �− � (1)
4
=0+1
=1

•

(𝐷𝐷 > 0, grafik memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titik yang berbeda)
Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥
1
1 − 𝑥𝑥 2 = 0
4

4 − 𝑥𝑥 2 = 0

𝑥𝑥 2 = 4

𝑥𝑥 = ±2

Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 berada di titik (2,0) dan
•

(−2,0)

Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 adalah (0, 𝑐𝑐) dimana 𝑐𝑐 = 1
Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 berada di titik (0,1)
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•

Persamaan sumbu simetri 𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 =

−𝑏𝑏
2𝑎𝑎

−(0)
1
2(− 4)

1

, 𝑎𝑎 = − 4 , 𝑏𝑏 = 0

0
1
−2

𝑥𝑥 = 0

Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah 𝑥𝑥 = 0
•

−𝑏𝑏 −𝐷𝐷

Koordinat titik puncak � 2𝑎𝑎 , 4𝑎𝑎 �

−𝑏𝑏 −𝐷𝐷
−(0) −(1)
� ,
�=�
,
�
1
1
2𝑎𝑎 4𝑎𝑎
2(− 4) 4(− 4)
=�

1

, 𝑎𝑎 = − 4 , 𝑏𝑏 = 0, 𝐷𝐷 = 1

0 −1
, �
−2 −1

= (0,1)

Jadi koordinat titik puncaknya berada di titik (0,1)
2. Gambar sketsa grafik untuk soal nomor 1.a. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4
Diketahui:
•
•
•
•

koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 berada di titik (2,0)

koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 berada di titik (0, −4)
persamaan sumbu simetrinya adalah 𝑥𝑥 = 2

koordinat titik puncaknya berada di titik (2,0)
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𝑦𝑦

𝑥𝑥

3. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1

, 𝑎𝑎 = 1, 𝑏𝑏 = 𝑝𝑝, 𝑐𝑐 = 1

Grafik selalu memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titk yang berlainan jika nilai
𝐷𝐷 > 0

Berarti 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0

Mencari nilai pembuat nol pada 𝐷𝐷
𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0

(𝑝𝑝)2 − 4(1)(1) = 0

𝑝𝑝2 − 4 = 0

𝑝𝑝2 = 4

𝑝𝑝 = ±2

+ + + +

−2

− − − −

2
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Jadi batas nilai 𝑝𝑝 agar grafik fungsi kuadrat 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1 selalu
memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titik yang berlainan adalah 𝑝𝑝 < −2 atau 𝑝𝑝 > 2.
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PEDOMAN PENILAIAN

1. a. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4

, 𝑎𝑎 = −1, 𝑏𝑏 = 4, 𝑐𝑐 = −4

𝐷𝐷 = 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎

= (4)2 − 4(−1)(−4)
= 16 − 16
=0

(𝐷𝐷 = 0, grafik memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titik yang berhimpit / grafik
•

menyinggung sumbu 𝑥𝑥)

Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥
−𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4 = 0
𝑥𝑥 2 − 4𝑥𝑥 + 4 = 0

3

(𝑥𝑥 − 2)2 = 0
𝑥𝑥 = 2

•

Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 berada di titik (2,0)

•

Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 berada di titik (0, −4)

Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 adalah (0, 𝑐𝑐) dimana 𝑐𝑐 = −4
Persamaan sumbu simetri 𝑥𝑥 =

−𝑏𝑏
2𝑎𝑎

−(4)

𝑥𝑥 = 2(−1)
−4
𝑥𝑥 =
−2
𝑥𝑥 = 2
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, 𝑎𝑎 = −1, 𝑏𝑏 = 4
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•

Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah 𝑥𝑥 = 2
−𝑏𝑏 −𝐷𝐷

Koordinat titik puncak � 2𝑎𝑎 , 4𝑎𝑎 �
−𝑏𝑏 −𝐷𝐷

−(4)

, 𝑎𝑎 = −1, 𝑏𝑏 = 4, 𝐷𝐷 = 0

−(0)

� 2𝑎𝑎 , 4𝑎𝑎 � = �2(−1) , 4(−1)�

3

= (2,0)

Jadi koordinat titik puncaknya berada di titik (2,0)
1

1

b. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 − 4 𝑥𝑥 2

𝑎𝑎 = − 4 , 𝑏𝑏 = 0, 𝑐𝑐 = 1

𝐷𝐷 = 𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎

1
= (0)2 − 4 �− � (1)
4
=0+1
=1

•

(𝐷𝐷 > 0, grafik memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titik yang berbeda)
Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥
1

1 − 4 𝑥𝑥 2 = 0

4 − 𝑥𝑥 2 = 0

𝑥𝑥 2 = 4

3

𝑥𝑥 = ±2

Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 berada di titik (2,0) dan
•

(−2,0)

Koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 adalah (0, 𝑐𝑐) dimana 𝑐𝑐 = 1
Jadi koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 berada di titik (0,1)
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•

Persamaan sumbu simetri 𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 =

−𝑏𝑏

1

2𝑎𝑎

−(0)

, 𝑎𝑎 = − 4 , 𝑏𝑏 = 0

1
4

2(− )

0
1
−2

2

𝑥𝑥 = 0

•

Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah 𝑥𝑥 = 0
−𝑏𝑏 −𝐷𝐷

Koordinat titik puncak � 2𝑎𝑎 , 4𝑎𝑎 �
−𝑏𝑏 −𝐷𝐷

� 2𝑎𝑎 , 4𝑎𝑎 � = �

−(0)

1
2(− )
4

=�

,

−(1)
1
4

1

𝑎𝑎 = − 4 , 𝑏𝑏 = 0, 𝐷𝐷 = 1

�

4(− )

0 −1
, �
−2 −1

= (0,1)

Jadi koordinat titik puncaknya berada di titik (0,1)
2. Gambar sketsa grafik untuk soal nomor 1.a. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 − 4
Diketahui:
•
•
•
•

koordinat titik potong dengan sumbu 𝑥𝑥 berada di titik (2,0)

koordinat titik potong dengan sumbu 𝑦𝑦 berada di titik (0, −4)
persamaan sumbu simetrinya adalah 𝑥𝑥 = 2

koordinat titik puncaknya berada di titik (2,0)
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𝑦𝑦

𝑥𝑥
5

3. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1

, 𝑎𝑎 = 1, 𝑏𝑏 = 𝑝𝑝, 𝑐𝑐 = 1

Grafik selalu memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titk yang berlainan jika nilai
𝐷𝐷 > 0

2

2

Berarti 𝑏𝑏 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0

Mencari nilai pembuat nol pada 𝐷𝐷
𝑏𝑏 2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0

(𝑝𝑝)2 − 4(1)(1) = 0

𝑝𝑝2 − 4 = 0

𝑝𝑝2 = 4

5

𝑝𝑝 = ±2

+ + + +

−2

− − − −

2
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Jadi batas nilai 𝑝𝑝 agar grafik fungsi kuadrat 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1 selalu
memotong sumbu 𝑥𝑥 di dua titik yang berlainan adalah 𝑝𝑝 < −2 atau 𝑝𝑝 > 2.

120

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KUESIONER

Nama Sekolah

: SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA

Nama Siswa

: ____________________________________

Kelas/Semester

: X/1

Mata Pelajaran

: Matematika (materi : Grafik Fungsi Kuadrat)

Petunjuk mengisi angket :
1. Jawablah setiap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda rasakan
pada saat pembelajaran grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan program
GeoGebra.
2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai kalian
3. Tanyakan apabila ada soal yang kurang dimengerti
4. Berilah tanda silang (×) pada huruf yang tersedia menurut yang anda rasakan
pada saat mengikuti pelajaran matematika serta jelaskanlah alasannya!
Pertanyaan :
1. Menurut Anda, apakah materi mengenai menyelidiki pengaruh nilai a dalam
grafik fungsi kuadrat merupakan materi yang sulit?
a. Ya
b. Biasa saja
c. Tidak
Mengapa :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Menurut Anda, apakah materi mengenai menyelidiki pengaruh nilai c dalam
grafik fungsi kuadrat merupakan materi yang sulit?
a. Ya
b. Biasa saja
c. Tidak
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Mengapa :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Menurut Anda, apakah materi mengenai menyelidiki pengaruh nilai D dalam
grafik fungsi kuadrat merupakan materi yang sulit?
a. Ya
b. Biasa saja
c. Tidak
Mengapa :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Menurut Anda, apakah program GeoGebra dapat membantu anda dalam
memahami materi grafik fungsi kuadrat secara keseluruhan?
a. Ya
b. Biasa saja
c. Tidak
Mengapa :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Tuliskanlah kesan dan saran atas pembelajaran Grafik fungsi kuadrat dengan
bantuan program GeoGebra yang telah anda ikuti, dan bagaimanakah
tanggapan anda mengenai penggunaan program GeoGebra dalam
pembelajaran matematika!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Keterangan:
Ya
: Anda setuju dengan pertanyaan yang diajukan
Biasa saja : Anda kurang setuju dengan pertanyaan yang diajukan
Tidak
: Anda tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan
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LAMPIRAN B
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LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA DI KELAS

Sekolah

: SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA

Kelas

: X1

Jam ke

: 3 – 4 (08.30 -10.00)

Mata Pelajaran

: Matematika

Pokok Bahasan/topik :Diskriminan dan jumlah serta hasil kali persamaan kuadrat
Hari/tanggal

: Kamis, 4 Oktober 2012

Jumlah siswa

: 35 siswa

Petunjuk :
1. Amatilah aktivitas siswa di kelas dalam melaksanakan interaksi belajar –
mengajar!
2. Berilah tanda cek �√� pada kolom YA atau TIDAK sesuai keadaan yang
diamati !

3. Isilah kolom keterangan dengan memberikan uraian hasil pengamatan !

NO
1

BUTIR – BUTIR
SASARAN
Siswa siap mengikuti
proses pembelajaran

YA

TIDAK

√
2

Siswa memperhatikan
penjelasan guru
√

3

√

Siswa menanggapi
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KETERANGAN
Hampir semua siswa
sudah siap untuk
mengikuti pelajaran
terlihat dari siswa
sudah mempersiapkan
buku pelajaran
Hanya beberapa siswa
yang memperhatikan
penjelasan guru, siswa
yang duduk di bagian
belakang asik dengan
obrolannya masing masing
Guru sengaja meminta
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pembahasan pelajaran

4

Siswa mengerjakan tugas
dengan baik
√

5

√

Suasana kelas terkendali

siswa yang ribut untuk
menjawab pertanyaan
yang diberikan, siswa
mau mengerjakan soal
tersebut walaupun
salah.
Pada saat diberikan
soal, siswa mau
mengerjakan dengan
alasan untuk
mengantisipasi guru
meminta siswa
mengerjakan soal di
papan tulis
Suasana kelas sangat
rebut, siswa hanya
tenang apabila guru
sudah menegur mereka

Tanda Tangan

Elisabeth Evi Alviah
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LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA DI KELAS

Sekolah

: SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA

Kelas

: X2

Jam ke

: 5 – 6 (10.15 -11.45)

Mata Pelajaran

: Matematika

Pokok Bahasan/topik :Diskriminan dan jumlah serta hasil kali persamaan kuadrat
Hari/tanggal

: Kamis, 4 Oktober 2012

Jumlah siswa

: 35 siswa

Petunjuk :
1. Amatilah aktivitas siswa di kelas dalam melaksanakan interaksi belajar –
mengajar!
2. Berilah tanda cek �√� pada kolom YA atau TIDAK sesuai keadaan yang
diamati !

3. Isilah kolom keterangan dengan memberikan uraian hasil pengamatan !

NO
1

BUTIR – BUTIR
SASARAN
Siswa siap mengikuti
proses pembelajaran

YA

TIDAK

√
2

Siswa memperhatikan
penjelasan guru
√

3

√

Siswa menanggapi
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KETERANGAN
Hanya beberapa siswa
yang siap untuk mengikuti
pelajaran terlihat dari siswa
sudah mempersiapkan
buku pelajaran dan banyak
siswa yang masih sibuk
dengan urusan masing –
masing
Siswa mau memperhatikan
penjelasan guru, karena
sebelumnya guru menegur
mereka karena terlalu
ribut.
Guru sengaja meminta
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pembahasan pelajaran

4

Siswa mengerjakan tugas
dengan baik
√

5

√

Suasana kelas terkendali

siswa yang ribut untuk
menjawab pertanyaan yang
diberikan, siswa mau
mengerjakan soal tersebut
walaupun salah.
Pada saat diberikan soal,
siswa mau mengerjakan
dengan alasan untuk
mengantisipasi guru
meminta siswa
mengerjakan soal di papan
tulis
Suasana kelas sangat rebut,
siswa hanya tenang apabila
guru sudah menegur
mereka

Tanda Tangan

Elisabeth Evi Alviah
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FOTO PENELITIAN DI KELAS X1
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FOTO PENELITIAN DI KELAS X2
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