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PENERAPAN PEMBELAJARAN DENGAN MODEL INDUKTIF MENGGUNAKAN ALAT 

PERAGA PETAK PINTAR PADA MATERI BILANGAN BULAT DI KELAS VII MTs. TANWIRUL 

QULUB SUNGELEBAK KARANGGENENG LAMONGAN Luluk Faridah, Muhammad 

Suwarsono Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNISDA Lamongan Jl. Airlangga 

No. 3 Sukodadi Lamongan ABSTRACT The background of the research was because of 

the many problems faced by educators and prospective educators about how to study 

mathematics that favored by learners in accordance with the objectives to be achieved.  

 

Therefore we need a suitable model, in addition to the characteristics in accordance with 

the rules of mathematics and the learning process. Thus, the abstract of math concepts 

will be easier to understand. While the new concept will settle and attached to a strong 

and difficult to remove, so the mathematics achievement of students will be better.  

 

The purpose of this study was to determine the level of the effectiveness of inductive 

learning model application using props clever plot on the integers material in terms of 

the students’ activities, teacher’s activity, students’ responses, the completeness of 

students’ learning in class VII MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng 

Lamongan in the academic school of 2014/2015. The data collection techniques used 

were observations, questionnaires and tests.  

 

Observation method was used to determine the activities of students and teachers 

during the learning process. The questionnaire method was used to determine the 

students' response to learning that has been done. While the test was used to 

determine the ability of students’ performance and mastery learning both individually 

and classical.  

 



Based on the results obtained during three meetings of the description and analysis of 

the data as follows: (1) The students thoroughly studied individually with a score of = 75 

mastery learning students 25 students out of 28 students, whereas in classical learning 

completeness obtained a score of 89.28% , (2) The percentage of active student activity 

by 86.07% and 13.93% of students passive activity. (3) The percentage of active events 

teachers by 82.14% and 17.86% of teachers passive activity. (4) The percentage of 

positive responses of students by 93.93% and 6.07% negative responses students.  

 

Therefore with the results of this research could be taken into consideration by all 

educators to try to apply the model of inductive learning by using props clever plot. 

Keywords: Inductive Learning Models, Props Clever Plots, Integers.



PENDAHULUAN Pada abad 21 saat ini, kita perlu menelaah kembali proses 

pembelajaran di sekolah. Peranan yang harus dimainkan oleh dunia pendidikan dalam 

mempersiapkan anak didik untuk berpartisipasi secara utuh dalam kehidupan 

bermasyarakat di abad 21 ini akan sangat berbeda dengan peranan tradisional yang 

selama ini dipegang oleh sekolah.  

 

Ada persepsi umum yang sudah berakar dalam dunia pendidikan dan juga sudah 

menjadi harapan masyarakat. Persepsi umum ini menganggap bahwa sudah merupakan 

tugas guru untuk mengajar dan memberi siswa dengan muatan-muatan informasi dan 

pengetahuan. Guru perlu bersikap atau setidaknya dipandang oleh siswa sebagai yang 

maha tahu dan sumber segala informasi.  

 

Lebih celaka lagi, siswa belajar dalam situasi yang membebani dan menakutkan karena 

dibayangi oleh tuntutan-tuntutan mengejar nilai tes dan ujian yang tinggi. Dalam upaya 

peningkatan kualitas sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi, tenaga pendidik, 

pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, teknis sumber belajar, sangat 

diharapkan berperan sebagaimana mestinya dan sebagai tenaga kependidikan yang 

berkualitas.  

 

Tenaga pendidik atau guru yang berkualitas adalah tenaga pendidik/guru yang 

sanggup, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Tugas utama guru adalah 

bertanggung jawab membantu anak didik dalam hal belajar. Dalam proses belajar 

mengajar, menurut pendapat James W. Brown (Sardiman, 2011:144) mengemukakan 

bahwa tugas dan peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi 

pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan 

mengevaluasi kegiatan siswa.  

 

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang pendidik atau guru dituntut harus mampu 

merancang dan melaksanakan program pengalaman belajar dengan tepat agar siswa 

memperoleh pengetahuan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi 

siswa. Bermakna di sini berarti bahwa siswa akan dapat memahami konsep-konsep 

matematika yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata.  

 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja diketahui setelah diadakan evalusi 

dengan berbagai faktor yang sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran. 

Sejauh mana tingkat keberhasilan belajar mengajar, dapat dilihat dari daya serap anak 

didik dan persentase keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan pembelajaran 

khusus.  

 

Jika hanya tujuh puluh lima persen atau lebih dari jumlah anak didik yang mengikuti 



proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (dibawah taraf minimal), 

maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya ditinjau kembali. Karena itu setiap 

guru harus memahami benar tentang tujuan mengajar, secara khusus memilih dan 

menentukan model mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, cara memilih, 

menentukan dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, 

dan pengetahuan tentang alat-alat evaluasi.  

 

Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam aktifitas belajar mengajar, guru senantiasa 

memanfaatkan teknologi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran dengan 

model induktif menggunakan alat peraga petak pintar dalam penyampaian materi dan 

mudah diserap peserta didik atau siswa berbeda. Khususnya dalam pembelajaran 

matematika, agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan guru dengan baik, 

maka proses pembelajaran dilakukan dengan model induktif menggunakan alat peraga 

petak pintar.  

 

Yang mana guru akan memulai membuka pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, 

tujuan yang ingin dicapai, baru memaparkan isi dan diakhiri dengan memberikan 

soal-soal kepada siswa. Atau sebaliknya, guru memberikan soal-soal terlebih dahulu, 

kemudian mencari solusinya bersama. Dari latar belakang masalah tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian: “penerapan pembelajaran dengan model induktif menggunakan 

alat peraga petak pintar pada materi bilangan bulat kelas VII MTs. Tanwirul Qulub 

Sungelebak Karanggeneng Lamongan Tahun pelajaran 2014/2015 ”.  

 

METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif. 

Di mana peneliti ingin mendeskripsikan ketuntasan belajar, aktifitas siswa, aktifitas guru, 

dan respon siswa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

penerapan pembelajaran dengan model induktif menggunakan alat peraga petak pintar 

merupakan suatu metode yang efektif yang sengaja dimunculkan untuk mengetahui 

hasil yang baik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bilangan 

bulat.  

 

Yang mana dalam kasus ini adalah siswa kelas VII A MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak 

Karanggeneng Lamongan. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah One Shot-Case Study yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

suatu perlakuan tertentu kepada subyek, yang diikuti dengan pengamatan pada saat 

penerapan perlakuan dan pengukuran terhadap akibat dari perlakuan tersebut.  

 

Bagan dari rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut: Perlakuan _Pos Tes _ _X _O _ _ Keterangan: X = Perlakuan penerapan 

model induktif menggunakan alat peraga petak pintar pada pembelajaran materi 



bilangan bulat dalam proses belajar mengajar. O = Tes yang dilakukan setelah 

pembelajaran ANALISIS DATA Ketuntasan Belajar Siswa Dengan adanya analisis data 

dari tes prestasi belajar siswa pada akhir dari kegiatan pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran induktif menggunakan alat peraga petak pintar dalam 

pembelajaran bilangan bulat yaitu untuk mengukur tingkat ketuntasan siswa. 

Sehubungan dengan KKM mata pelajaran matematika yang ditetapkan sekolah yaitu 

siswa dikatakan tuntas jika skor belajarnya > 75. Maka dari Tabel 4.3  

 

(halaman 47) diperoleh bahwa siswa yang tuntas belajar terdapat 25 siswa dari jumlah 

siswa keseluruhan yaitu 28 siswa sehingga siswa yang tidak tuntas belajar terdapat 3 

siswa. Sedangkan ketuntasan klasikal dianggap tuntas belajar apabila jika dalam kelas 

tersebut terdapat > 85% siswa yang telah tuntas belajarnya. Dalam penelitian ini 

diperoleh suatu nilai hasil ketuntasan secara klasikal senilai 89,28%.  

 

Dari nilai ketuntasan belajar siswa tersebut, maka penerapan pembelajaran dengan 

model induktif menggunakan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam 

pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat ketuntasan belajar siswa di kelas VII A 

MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan tahun pelajaran 2014/2015. 

Aktivitas Siswa Aktivitas siswa dalam penerapan pembelajaran dengan model induktif 

menggunakan alat peraga petak pintar, yang meliputi: Merespon motivasi dan apersepsi 

guru, sebesar 12,14% Aktif dalam berdiskusi, sebesar 13,21% Aktivitas dalam 

menggunakan alat peraga, sebesar 11,07% Menolong teman yang mengalami kesulitan, 

sebesar 3,93% Berdiskusi atau bertanya antar siswa, sebesar 6,07% Berdiskusi/bertanya 

pada guru, sebesar 12,14% Mengerjakan soal tes individu, sebesar 7,14% Menanggapi 

jawaban yang disampaikan guru dalam melakukan penskoran hasil belajar, sebesar 

5,36% Membuat kesimpulan, sebesar 9,64% Siswa secara umum pasif dalam 

kegiatan-kegiatan berikut ini: Mendengarka atau memperhatikan penjelasan 

guru,sebesar 17,50% Berperilaku yang tidak relevan dengan KBM, sebesar 1,79% Pada 

pembelajaran ini, presentase aktivitas siswa selama penerapan pembelajaran dengan 

model induktif menggunakan alat peraga petak pintar mencapai kategori aktif.  

 

Sehingga menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan model induktif 

menggunakan alat peraga petak pintar dapat mengurangi dominasi guru dalam 

menyampaikan materi. Hal ini dapat diketahui dari persentase aktivitas aktif siswa, 

meliputi: memperhatikan motivasi dan apersepsi guru, aktif dalamberdiskusi, aktivitas 

dalam menggunakan alat peraga, menolong teman yang mengalami kesulitan, 

berdiskusi atau bertanya antar siswa, berdiskusi atau bertanya pada guru, mengerjakan 

soal tes individu, menanggapi jawaban yang disampaikan guru dalam melakukan 

penskoran hasil belajar, dan membuat kesimpulan adalah sebesar 86,07%.  

 



Sedangkan aktivitas pasif siswa, meliputi: mendengarkan atau memperhatikan 

penjelasan guru, dan berperilaku yang tidak relevan dengan KBM adalah sebesar 

13,93%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

termasuk aktif karena aktivitas aktif siswa = 75%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pembelajaran dengan model induktif menggunakan alat peraga 

petak pintar efektif diterapkan dalam pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat 

aktivitas aktif siswa di kelas VII A MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng 

Lamongan tahun pelajaran 2014/2015.  

 

Aktivitas guru Dari Tabel 4.5 (halaman 50) di atas, diperoleh analisis data aktivitas guru 

dalam proses penerapan pembelajaran dengan model induktif menggunakan alat 

peraga petak pintar adalah sebagai berikut: Guru secara umum aktif dalam 

kegiatan-kegiatan berikut ini: 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran, sebesar 7,14% 2.  

 

Memotivasi siswa, sebesar 7,14% 3.Menyampaikan informasi atau menjelaskan materi, 

sebesar 14,29% 4.Mengorganisasikan siswa di dalam kelas, sebesar 7,14% 

5.Membagikan LKS sebagai bahan diskusi siswa, sebesar 7,14% 6.Membimbing siswa 

untuk berfikir, sebesar 10,71% 7.Melakukan evaluasi belajar, sebesar 14,29% 

10.Membahas dan melakukan penskoran hasil kerja siswa, sebesar 7,14% 

11.Memberikan penghargaan pada kelompok yang berprestasi, sebesar 7,14% Guru 

secara umum pasif dalam kegiatan-kegiatan berikut ini: 1.Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya, sebesar 10,71% 2.Meminta siswa merangkum materi atau 

membuat kesimpulan, sebesar 7,14% Pengamatan aktivitas guru dalam penerapan 

pembelajaran dengan model induktif menggunakan alat peraga petak pintar dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung, ketepatan waktu dan beraktivitas selama 

pembelajaran berlangsung menjadi penilaian dalam penelitian, pengambilan data 

aktivitas guru dilakukan dua orang pengamat setiap lima menit selama dua jam 

pelajaran, hasil pengamatan aktivitas guru diamati secara analisis deskriptif dengan 

menggunakan aktivitas siswa.  

 

Dari uraian di atas diketahui persentase aktivitas aktif guru, meliputi: menyampaikan 

tujuan pembelajaran, memberikan motivasi kepada seluruh siswa, menyampaikan 

informasi/ menjelaskan materi, mengorganisasikan siswa di dalam kelas, membagikan 

LKS sebagai bahan diskusi siwa, membimbing siswa dalam diskusi untuk berfikir, 

melakukan evaluasi belajar kepada siswa, membahas dan melakukan penskoran hasil 

kerja siswa, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, sebesar 

82,14%.  

 

Sedangkan aktivitas pasif, meliputi: memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, dan 

meminta siswa untuk merangkum materi, sebesar 17,86%. Ini menunjukkan bahwa 



aktivitas guru selama proses pembelajaran termasuk aktif karena aktivitas aktif guru = 

75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan 

model induktif menggunakan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam 

pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat aktivitas aktif guru di kelas VII A MTs. 

Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan tahun pelajaran 2014/2015.  

 

Respon Siswa Siswa yang merespon positif sebesar 93,93% dan siswa yang merespon 

negatif sebesar 6,07%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih = 75% siswa kelas VII A MTs. 

Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan merespon positif terhadap 

penerapan pembelajaran dengan model induktif menggunakan alat peraga petak pintar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan model 

induktif menggunakan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam pembelajaran 

bilangan prima ditinjau dari tingkat respon positif siswa di kelas VII A MTs. Tanwirul 

Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan tahun pelajaran 2014/2015.  

 

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis data sebagai berikut: Siswa tuntas belajar secara 

individu dengan skor ketuntasan belajar siswa = 75 terdapat 25 siswa dari 28 siswa, 

sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh skor sebesar 89,28%. Presentase 

aktivitas aktif siswa sebesar 86,07%. Presentase aktivitas aktif guru sebesar 82,14%. 

Presentase respon positif siswa sebesar 93,93%.  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan model induktif 

menggunakan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam pembelajaran bilangan 

bulat kelas VII A MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan tahun 

pelajaran 2014/2015. Simpulan Berdsarkan hasil deskripsi dan analisis serta pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan secara khusus 

yaitu: Pembelajaran model induktif dengan alat peraga petak pintar efektif diterapkan 

dalam pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat ketuntasan belajar siswa di kelas 

VII A MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan Tahun Pelajaran 

2014/2015.  

 

Pembelajaran model induktif dengan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam 

pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat aktivitas aktif siswa di kelas VII A MTs. 

Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Pembelajaran model induktif dengan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam 

pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat aktivitas aktif guru di kelas VII A MTs. 

Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

Pembelajaran model induktif dengan alat peraga petak pintar efektif diterapkan dalam 

pembelajaran bilangan bulat ditinjau dari tingkat respon positif siswa di kelas VII A MTs. 



Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Dengan adanya kesimpulan khusus, maka timbul kesimpulan umum yang dijelaskan 

sebagai berikut: ”penerapan pembelajaran dengan model induktif menggunekan alat 

peraga petak pintar efektif diterapkan dalam pembelajaran bilangan bulat di kelas VII A 

MTs. Tanwirul Qulub Sungelebak Karanggeneng Lamongan Tahun pelajaran 2014/2015”.  

 

Saran Guru matematika atau guru mata pelajaran lain dapat mempertimbangkan 

penerapan model pembelajaran dengan model induktif menggunakan alat peraga petak 

pintar dalam pembelajaran bilangan bulat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi 

para peneliti yang akan meneliti dengan tujuan yang sama dengan penelitian ini maka 

hendaknya menyampaikan materi yang lebih mendalam lagi karena kurangnya efisiensi 

waktu penelitian ini sehingga materi yang disampaikan pun terbatas.  

 

Dalam menghitung aktivitas siswa dan aktivitas guru juga dapat diketahui berdasarkan 

frekuensi ideal yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan skenario pembelajaran 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), karena dengan menggunakan 

frekuensi ideal untuk setiap aktivitas kita dapat mengetahui tingkat aktivitas aktif siswa 

dan aktivitas aktif guru dari setiap aspek aktivitas yang diamati.  

 

Dengan hasil penelitian ini yang masih jauh dari kesempurnaan, maka peneliti berharap 

semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam. DAFTAR PUSTAKA Arifin, Zaenal. 2010. Membangun kompetensi pedagogis 

guru matematika (Landasan Filosofi, Histori, dan Psikologi). Surabaya: Lentera Cendikia. 

Arifin, Zaenal. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Lentera Cendikia. 

Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi. 1998.  

 

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Djamarah, 
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