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RINGKASAN 

 

Pengukuran keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring perlu dilakukan sebagai 

bentuk penilaian efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Penggunaan aplikasi 

kaizala dalam penelitian ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan eksplorasi 

pemecahan masalah.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan siswa 

selama menggunakan aplikasi kaizala serta dampaknya terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 34 siswa kelas 

XII program IPS di salah satu sekolah negeri di Kab. Bandung Barat. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, wawancara, form observasi dan tes 

kemampuan pemecahan masalah. Analisis data yang dilakukan adalah dengan 

menghitung persentase keterlibatan siswa dari setiap komponen keterlibatan emosional, 

perilaku dan kognitif siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterlibatan 

kognitif siswa tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata persentase keterlibatan 

kognitif sebesar 70,375 %; (2) keterlibatan perilaku siswa tergolong pada kategori 

rendah dengan rata-rata persentase keterlibatan perilaku sebesar 33,375%; (3) rata-rata 

persentase keterlibatan emosional siswa yang belajar dengan menggunakan aplikasi 

kaizala adalah 90,375% dengan kategori sangat tinggi; (4) Nilai kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang terlibat dalam proses kognitif lebih besar dari nilai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebelum melaksanakan pengajaran guru perlu bertanya dalam hati “bagaimana 

cara paling efektif melibatkan siswa tipe X dalam proses pembelajaran tipe Y, sehingga  

mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diharapkah?”. Selanjutnya, 

pertanyaan tersebut akan menjadi landasan bagi guru dalam bertindak menyusun 

rencana pengajaran yang akan dilakukan. Baik itu penyusunan materi ajar, strategi 

penyampaian, media, maupun model/ metode yang akan digunakan. Seluruh rencana 

tersebut harus dipusatkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu direncanakan secara 

sengaja agar siswa menunjukkan keterlibatan matematis yang tinggi (Febrilia & 

Patahuddin, 2019). Keterlibatan dianggap penting karena hubungannya dengan 

kesuksesan akademik siswa (Phan et al., 2016; Ketonen et al., 2016), tingkat retensi 

dan kelulusan (Banna et al., 2015; Fredricks et al., 2004). Keterlibatan juga sangat 

mempengaruhi kualitas pendidikan (Hu, Ching, & Chao, 2012). 

Keterlibatan siswa telah didefinisikan sebagai komitmen (Marks, 2000), 

partisipasi (Kuh et al., 2007), atau keterlibatan secara penuh dalam kegiatan 

pembelajaran (Reschly & Christenson, 2012). Komunikasi, partisipasi dan aktivitas 

siswa yang tinggi juga merupakan bentuk keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (Coates, 2007). Studi sebelumnya mengidentifikasi keterlibatan siswa 

sebagai keterlibatan multidimensi, seperti keterlibatan perilaku, keterlibatan emosional, 

dan keterlibatan kognitif (Hew, 2016). Keterlibatan kognitif mengacu pada kesediaan 

siswa untuk mengerahkan upaya untuk memahami konten dan fokus pada tugas 

(Rimm-Kaufman, Baroody, Larsen, Curby, & Abry, 2015; Makur, Prahmana, & Gunur, 
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2019). Bentuk keterlibatan perilaku dapat terlihat dari kinerja dan kehadiran siswa 

selama mengikuti pembelajaran (Kanthan, 2011). Ansonga dkk. (2017) 

menggambarkan keterlibatan emosional sebagai perasaan internal berupa ketakutan, 

kecemasan, atau antusiasme. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika dapat 

dilihat dari kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri objek matematika, menemukan pola 

barisan bilangan,  menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika, mengidentifikasi hubungan dan membuat generalisasi (Watson, 2007).  

Saat ini, isu keterlibatan siswa di masa pandemi covid-19 merupakan masalah 

krusial dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Membantu siswa terlibat dalam 

pembelajaran merupakan isu penting dalam penelitian berbasis teknologi pembelajaran 

(Henrie et al., 2015).  Isu tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa belum seluruh siswa  terlibat selama pembelajaran daring (Pogaga, 2020; Filgod, 

2020; Aminullah et al., 2021). Hasil penelitian tersebut semakin mengukuhkan bahwa 

selama ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pandemic covid-19 

masih belum efektif dan belum berjalan secara optimal. Dalam pembelajaran 

matematika khususnya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring menjadi sangat 

penting karena capaian pembelajaran matematika di masa pandemi cenderung menurun 

(Abdullah et al., 2021), sedangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematis tergolong pada kategori rendah (Zakiyah et al., 2021; Apriadi et al., 2021).  

Oleh karena itu pengukuran keterlibatan siswa perlu dilakukan sebagai bentuk penilaian 

efektivitas pembelajaran.  

Kegiatan pemecahan masalah matematika sendiri, berdasarkan hasil penelitian 

(Sari, 2015) dapat dilatih melalui kegiatan eksplorasi. Adapun tahapan dalam 

pembelajaran eksplorasi dimulai dengan penyajian masalah, analisis masalah, 

menentukan pola, membuat hipotesis, menarik kesimpulan. Agar siswa memperoleh 
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pengetahuan yang diharapkan dari proses eksplorasi pemecahan masalah tersebut, 

siswa harus terlibat dalam seluruh tahapan yang telah disebutkan tersebut. Membuat 

siswa terlibat tentulah tidak mudah, dibutuhkan suatu desain pengajaran yang 

mendukung hal tersebut. Desain tersebut dapat berupa penyajian bahan ajar maupun 

pemanfaatan media pembelajaran. Pembelajaran berbasis eksplorasi yang disajikan 

dengan cara menarik lebih efektif dalam meningkatkan jumlah siswa yang terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran (Sari, 2019). Mengingat media/ flatform yang paling 

banyak digunakan selama pembelajaran daring adalah aplikasi media sosial whatsapp, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi kaizala yang memiliki fitur yang 

lebih lengkap dibandingkan pendahulunya tersebut. Hasil Survey yang dilakukan 

Dekhane et al., (2013) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dapat 

meningkatkan keterlibatan dan kemampuan pemecahan masalah siswa.  

Aplikasi microsoft kaizala dikembangkan menyerupai aplikasi whatsapp namun 

memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap. Fitur-fitur dalam aplikasi ini dinamakan fitur 

action yang terdiri dari: (1) daftar periksa; (2) pengumuman; (3) tugas; (4) mari 

bertemu; (5) poling cepat; (6) foto dengan lokasi; (7) survei; (8) minta lokasi; (9) 

pelatihan; (10) bagikan lokasi; (11) kuis; (12) minta bantuan; (13) minta kehadiran; (14) 

Q&A; dan (15) Tugas. Diantara fitur-fitur tersebut, fitur survei dan pelatihan dapat 

dimanfaatkan guru dalam merancang bahan ajar yang mengikuti tahapan eksplorasi 

pemecahan masalah. Selain itu, guru juga dapat menyisipkan gambar, video maupun 

dokumen dalam tahapan eksplorasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Konten 

pembelajaran merupakan dasar untuk merancang strategi dalam meningkatkan 

keterlibatan siswa (Martin & Bolliger, 2018). 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian terkait analisis 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran online, baik itu dalam pembelajaran 
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menggunakan LMS (Moubayed et al., 2020); (He et al., 2019), Moodle (Galligan et al., 

2020). Mooc (Almutairi & White, 2018; Ramesh et al., 2013), video conference (Starr-

Glass, 2020; Sayem et al., 2017; Basko & Hartman, 2017) forum diskusi online 

(Dixson, 2015; Bond et al., 2020) dan sosial media seperti  mengukur keterlibatan siswa 

dengan menggunakan media We Chat (Xu et al., 2020) dan (Andujar & Rodriguez, 

2020; Motaung & Dube, 2020) mengukur keterlibatan siswa yang menggunakan media 

Whatsapp. Instagram (Prasetyawati & Ardi, 2020; Ganjoo et al., 2021; Cardall & 

Howell, 2018). Facebook (Dyson et al., 2015; Clements, 2015). Meskipun penelitian 

keterlibatan siswa telah dilakukan dalam beberapa jenis pembelajaran, namun 

pengukuran keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala 

masih belum ada yang melakukan. Penelitian keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan Pembelajaran online sendiri terbagi menjadi pembelajaran sinkronus dan 

asinkronus. Fokus dalam penelitian ini adalah mengukur keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran asinkronus menggunakan aplikasi microsoft kaizala. 

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keterlibatan siswa 

didasarkan pada interaksi antara siswa dan sumber belajar dalam LMS, termasuk 

jumlah akses ke sumber belajar (Cerezo et al., 2016), waktu yang dihabiskan untuk 

mengerjakan tugas (Li & Tsai, 2017), waktu yang dihabiskan untuk menonton video 

(Guo et al., 2014; Van der Sluis et al., 2016). Mengukur keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran online juga dapat dilakukan dengan menghitung persentase jumlah video 

yang ditonton baik itu seluruhnya atau sebagian, persentase jumlah soal latihan yang 

dikerjakan, dan persentase tugas yang dikumpulkan (Bote-Lorenzo & Gómez-Sánchez, 

2017). Moller dkk. (2014) mengukur keterlibatan berdasarkan perhatian anak, 

ketekunan tugas, keinginan belajar, kemandirian belajar, fleksibilitas, dan organisasi. 
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Meskipun cara pengukuran aspek-aspek keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

online telah banyak diungkapkan oleh para ahli, namun penelitian mengenai 

keterlibatan siswa masih belum secara khusus menunjukkan bagaimana mengukur 

keterlibatan siswa dalam kegiatan eksplorasi pemecahan masalah matematika. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran online tentu berbeda dengan keterlibatan siswa 

dalam tatap muka karena mereka harus membagi perhatian antara belajar dan kondisi 

di rumah. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh membutuhkan motivasi yang tinggi, 

koordinasi multitasking, serta kemampuan belajar mandiri (Richter & Anderson, 2014). 

Dengan digunakannya aplikasi kaizala, maka instrumen yang telah ada sebelumnya 

menjadi kurang relevan untuk digunakan dalam mengukur keterlibatan siswa dalam 

eksplorasi pemecahan masalah. Terinspirasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan siswa selama menggunakan 

aplikasi tersebut serta dampaknya terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlibatan siswa yang belajar menggunakan aplikasi kaizala dilihat 

dari aspek kognitif, perilaku dan emosi? 

2. Apakah nilai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan aplikasi kaizala lebih tinggi dari nilai kriteria 

ketuntasan minimum? 

C. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Keterlibatan siswa adalah partisipasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

ditandai dengan keterlibatan kognitif, perilaku dan emosi. 



6 

2. Pemecahan masalah adalah kemampuan siswa menyelesaikan masalah-masalah 

non rutin, yang meliputi kemampuan mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada 

soal, merencanakan solusi, melakukan perhitungan-perhitungan untuk 

memperoleh solusi dan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukannya. 

3. Pembelajaran Kaizala merupakan pembelajaran dengan bantuan aplikasi keluaran 

microsoft yang memiliki fitur-fitur action yang dapat dimanfaatkan dalam 

menyunan bahan ajar berbasis eksplorasi. 

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “nilai kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan aplikasi kaizala lebih tinggi dari nilai 

KKM yang telah ditetapkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. KETERLIBATAN SISWA 

Untuk meningkatkan keberhasilan dan prestasi belajar siswa, Keterlibatan siswa 

secara aktif di sekolah merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dan sangat penting 

(Shernoff and Schmidt, 2008; Wang and Holcombe, 2010). Siswa seharunya aktif 

terlibat dengan pendidikan yang mereka jalani di sekolah agar memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kesuksesan pada jenjang 

pendidikan berikutnya, menyelesaikan pendidikan, menghindari terjadinya drop out, 

pencapaian prestasi yang tinggi serta karier (Marks, 2000; Fredricks; Wang and Eccles, 

2013). Keterlibatan siswa di sekolah merupakan konsep multidimensional yang terdiri 

dari tiga komponen yaitu perilaku, emosional dan kognitif (Fredricks, Blumenfeld, & 

Paris, 2004).  

Ketiga komponen keterlibatan tersebut mempengaruhi keberhasilan siswa secara 

berbeda (Wang and Holcombe, 2010; Wang & Eccles, 2013). Pada komponen perilaku 

(behavioural engagement), Siswa yang bersekolah secara teratur, berkonsentrasi pada 

pembelajaran, mematuhi peraturan sekolah, dan menghindari perilaku yang 

mengganggu seperti bolos kelas atau berkelahi umumnya mendapatkan nilai yang lebih 

baik dan berprestasi lebih baik pada tes-tes standar di sekolah. Untuk menigkatkan 

keterlibatan siswa pada komponen ini, menurut Wang dan Holocombe (2010) para guru 

perlu memberikan lebih banyak dukungan otonomi dalam bentuk kegiatan yang lebih 

menarik dan relevan serta peluang pengambilan keputusan untuk terlibat dalam 

pembelajaran serta pemberian bimbingan dan instruksi penugasan yang lebih terperinci. 

Groves, Sellars, Smith & Barber (2015) menambahkan bahwa guru juga harus antusias, 
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melakukan persiapan dengan baik, terbuka, berdiskusi tentang progres siswa, 

menantang sejauh mana siswa mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 

akademik mereka.  

Pada kompoen emosional (emotional engagement), khususnya yang terkait dengan 

identifikasi rasa kepemilikan terhadap sekolah, menurut Wang dan Holocombe (2010), 

siswa yang memiliki rasa kepemilikan positif terhadap sekolahnya, dimana rasa 

kepemilikan yang positif ini menunjukkan kecocokan secara psikologis terhadap 

sekolah sehingga mereka percaya sekolah akan memfasilitasi kebutuhan perkembangan 

mereka. Siswa yang memiliki orientasi positif terhadap sekolah merasa memiliki 

kedekatan emosional sehingga mereka cenderung bertindak sesuai dengan aturan-

aturan sekolah dan merasa memiliki tujuan yang sama dengan sekolah (Veresova & 

Mala, 2016). Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwita & Tairas 

(2013) yang menunjukkan bahwa ketika seorang siswa mempersepsikan sekolahnya 

memiliki iklim yang baik dan kondusif, maka ia akan semakin terlibat dengan 

sekolahnya, unsur-unsur iklim sekolah yang maksud adalah hubungan antar warga 

sekolah, dukungan guru, aspek perkembangan diri, kejelasan tata tertib sekolah, 

penerapan inovasi, serta kelengkapan dan kenyamanan lingkungan fisik. Iklim kelas 

atau situasi yang terjadi di dalam kelas dapat meningkatkan keterlibatan siswa pada 

komponen keterlibatan perilaku dan emosional dan pada akhirnya meningkatkan 

keberhasilan siswa di sekolah (Dotterer & Lowe, 2011) .  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pengajaran dan iklim kelas yang 

positif (mendukung mereka) dapat meningkatkan keterlibatan siswa pada komponen 

perilaku sepeti mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan memperhatikan ketika 

pelajaran dan juga meningkatkan pada komponen emosional yaitu memiliki perasaan 

memiliki terhadap sekolah. Oleh karena itu salah satu cara untuk meminimalisir kasus 
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droput adalah dengan sekolah berfokus pada peningkatan kualitas dan suasana di dalam 

kelas (Dotterer & Lowe, 2011). Reyes, Brackett dan Rivers (2012) menambahkan 

bahwa guru yang mampu menciptakan suasana positif dan menujukkan bahwa ruang 

kelas adalah tempat yang aman dapat membuat siswa menjadi lebih antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran membuat siswa terlibat secara emosional dalam proses 

pembelajaran yang pada akhirnya siswa akan berprestasi lebih baik secara akademik. 

Suasana kelas yang positif ditandai dengan hubungan yang hangat, saling menghormati 

dan mendukung secara emosional, guru tidak hanya sensitif pada persoalan akademik 

tetapi juga pada aspek sosial dan emosional (Reyes, Brackett & Rivers, 2012).  

Wang dan Peck (2013), dalam penelitiannya menjelaskan keterlibatan siswa pada 

komponen kognitif dapat meningkatkan kesuksesan siswa di sekolah, siswa yang 

terlibat secara kognitif memiliki indeks prestasi yang tinggi. Seperti yang kita ketahui 

bahwa komponen kognitif berkaitan erat kualitas proses kognitif dan strategi belajar 

siswa terhadap tugas sekolah misalnya kemauan dan ketekunan untuk belajar, regulasi 

diri dan menyukai tantangan (Gibbs and Poskitt, 2010). Salah satu aspek pada 

komponen kognitif adalah regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang 

untuk mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri 

mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan 

memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan 

tersebut (Friedman & Schustack, 2008). Peningkatan regulasi diri pada siswa dapat 

meningkatkan keberhasilan siswa di sekolah (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). 

Peningkatan regulasi diri pada siswa dapat dilakukan dengan cara guru memberikan 

dukungan emosional, berdiskusi dengan siswa terkait pekerjaanya dan dukungan 

akademik dari teman sebaya (Patrick, Ryan & Kaplan, 2007). 
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2. KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Masalah merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Namun 

tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu masalah biasanya 

memuat situasi yang mendorong siswa untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu 

secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Kata “masalah” 

biasanya diartikan sebagai tugas yang sulit bagi individu yang mencoba untuk 

menyelesaikannya (Schoenfeld, 1985) Jika suatu masalah diberikan kepada seorang 

siswa dan siswa tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, 

maka soal tersebut tidak dapat dikatakan suatu masalah. Hal senada juga diungkapkan 

Krulik dan Rudnick (1987:3) dalam Problem Solving: A Handbook for Teachers, 

dimana masalah diartikan sebagai "situasi, kuantitatif atau sebaliknya, menghadapi 

individu atau kelompok individu, membutuhkan resolusi, dimana individu melihat 

tidak ada sarana atau jalan yang jelas atau nyata untuk mendapatkan solusi”. 

Jonassen (1997) berpendapat bahwa masalah secara tradisional didefinisikan oleh 

domain masalah, jenis masalah, proses pemecahan masalah, dan solusi. Domain 

masalah terdiri dari konten (konsep, aturan, dan prinsip), sedangkan jenis masalah 

menggambarkan kombinasi konsep, aturan dan prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah bergantung pada pemahaman 

pemecah masalah dan representasi dari jenis masalah, termasuk pemahaman tentang 

keadaan masalah dan keadaan tujuan. Solusi untuk masalah yang disajikan merupakan 

tujuan pemecah masalah. Solusinya mungkin konvergen (satu solusi yang diketahui), 

atau mungkin divergen (salah satu dari beberapa solusi yang dapat diterima). 

Bransford & Stein (1993) membedakan antara masalah rutin dan non rutin. 

Masalah rutin adalah masalah yang akrab bagi seseorang karena sama dengan masalah 

yang telah dipecahkannya sebelumnya. Sebaliknya, masalah non rutin membutuhkan 
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pemikiran baru. Poin pentingnya adalah bahwa masalah yang diberikan mungkin relatif 

rutin untuk satu orang dan non rutin untuk yang lain. Secara umum, masalah yang rutin 

jauh lebih mudah untuk dipecahkan dari pada yang tidak. 

Jenis masalah dikelompokkan juga ke dalam tiga jenis masalah: masalah puzzle, 

masalah terstruktur baik, dan masalah terstruktur buruk. Masalah puzzle adalah 

masalah terstruktur baik dengan satu jawaban yang benar dimana semua elemen yang 

diperlukan untuk solusi diketahui dan solusi memerlukan penggunaan lohgika, proses 

algoritmik. Kitchner (Jonassen, 1997). Masalah terstruktur baik merupakan masalah 

yang memiliki jawaban konvergen serta memerlukan aplikasi dari sejumlah konsep, 

aturan, dan prinsip- prinsip yang sedang dipelajari. Masalah terstruktur buruk adalah 

jenis masalah yang ditemui dalam praktek sehari-hari, dimana setiap elemen masalah 

tidak diketahui serta memiliki beberapa solusi. (Jonassen, 1997).  Reitman (1965) 

berpendapat bahwa pemecahan masalah yang tidak terstruktur jelas melibatkan proses 

yang lebih rumit daripada pemecahan masalah yang terstruktur dengan baik. 

Berdasarkan konteksnya berdasarkan konteksnya Carpenter dan Gorg (Prabawanto, 

2013:19) mengidentifikasi masalah menjadi: (1) Masalah matematis yang berkaitan 

dengan dunia nyata (di luar matematika) dan (2) masalah matematis murni (pure 

mathematical problems) yang melekat secara keseluruhan dalam matematika. Dalam 

penelitian ini, masalah dalam matematika yang dimaksud menekankan pada masalah 

matematika dan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang hanya memiliki satu solusi 

yang benar.  

Pemecahan masalah dalam matematika pada hakekatnya merupakan proses 

berpikir tingkat tinggi. Polya (1945) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan 

segera dapat dicapai. Selanjutnya Polya menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah 
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suatu aktivitas intelektual untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan bekal pengetahuan yang sudah dimlliki. (CDC, 1982) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai proses penerapan pengetahuan yang telah didapat 

sebelumnya dalam situasi baru dan tidak biasa. Branca (Krulik dan Reys, 1980 : 

3)  mengungkapkan tiga interpretasi umum tentang pemecahan masalah, yaitu : 

pemecahan masalah sebagai tujuan (goal), pemecahan masalah sebagai proses 

(process), dan pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar (basic skill).  

Pemecahan masalah sebagai tujuan menyangkut alasan mengapa matematika itu 

diajarkan dan apa tujuan pembelajaran matematika. Adapun hal yang menjadi 

pertimbangan utama adalah belajar bagaimana memecahkan masalah, merupakan 

alasan utama untuk belajar matematika. Menurut Sumarmo (1994) pemecahan masalah 

sebagai tujuan, merupakan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. The National 

Council of Supervisors of Mathematics (Krulik dan Reys, 1980: 4) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai “proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya kedalam situasi baru dan tak dikenal”. Yang menjadi pertimbangan utama 

dalam hal ini adalah metode, prosedur, strategi, dan heuristics yang siswa gunakan 

dalam memecahkan masalah. Sedangkan pemecahan masalah sebagai keterampilan 

dasar, menyangkut dua pengertian yang banyak digunakan, yaitu : (1) keterampilan 

minimum yang harus dimiliki siswa dalam matematika, (2) keterampilan minimum 

yang diperlukan seseorang agar dapat menjalankan fungsinya dimasyarakat. 

Beberapa pengertian pemecahan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukkan pentingnya kemampuan tersebut dimiliki oleh setiap siswa yang sedang 

belajar matematika. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah juga telah dipaparkan 

oleh para ahli diantaranya: Bell (1987) mengungkapkan beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi pemecahan masalah yang umumnya dipelajari dalam 
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pelajaran matematika, dalam hal-hal tertentu, dapat ditransfer dan diaplikasikan dalam 

situasi pemecahan masalah yang lain. Penyelesaian masalah secara matematis dapat 

membantu para siswa meningkatkan daya analitis mereka dan dapat menolong mereka 

dalam menerapkan daya tersebut pada bermacam-macam situasi. 

Pernyataan di atas secara tidak langsung mengungkapkan pentingnya 

kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pendapat 

yang menghubungkan kegunaan pemecahan masalah dalam aspek kehidupan sehari-

hari diantaranya: Soedjadi (1999) mengungkapkan bahwa dalam matematika 

kemampuan pemecahan masalah bagi seseorang akan membantu keberhasilan orang 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Resnick (1987) berpendapat bahwa 

pendekatan pemecahan masalah berkontribusi pada penggunaan praktis matematika 

dengan membantu orang mengembangkan fasilitas agar mudah beradaptasi ketika, 

misalnya, teknologi rusak. Hal ini dapat membantu orang untuk pindah ke lingkungan 

kerja baru saat ini ketika sebagian besar cenderung dihadapkan pada beberapa 

perubahan karir selama masa kerja. NCTM (Taplin, 2006). Cockcroft (1982: 73) juga 

menganjurkan pemecahan masalah sebagai alat untuk mengembangkan pemikiran 

matematis sebagai alat untuk kehidupan sehari-hari, dengan mengatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah terletak 'di jantung matematika' karena ini adalah cara 

dimana matematika dapat diterapkan pada berbagai situasi yang tidak biasa. 

Selain itu pentingnya kemampuan penyelesaian masalah dimiliki oleh siswa 

dalam matematika ditegaskan juga oleh Branca (1980), yaitu: 

1. Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum   pengajaran 

matematika; 

2. Penyelesaian masalah yang meliputi metode, prosedur dan strategi merupakan 

proses inti dan utama dalam kurikulum matematika; 
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3. Penyelesaian masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam belajar matematika dan 

kehidupan sehari-hari menuntut peserta didik untuk menjadi seorang pemecah masalah 

yang baik. Adapun beberapa karakteristik seseorang dikatakan pemecah masalah yang 

baik diungkapkan oleh (Scusa, 2008) yang berpendapat bahwa pemecah masalah yang 

baik bila diberi masalah yang tidak biasa, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan 

dapat beralih strategi karena mereka memiliki daftar strategi pemecahan masalah yang 

tidak resmi. Pemecah yang baik harus dapat menetapkan kriteria keputusan yang sesuai, 

mengalokasikan secara fleksibel sumber daya kognitif mereka, meninjau dan 

mengevaluasi keputusan sebelumnya, melaksanakan rencana alternatif jika perlu, dan 

merumuskan rencana pada tingkat abstraksi yang tinggi (Voss, 1989). 

Sebuah studi oleh Simon dkk (1978), menunjukkan bahwa pemecah masalah 

yang baik menunjukkan adanya peningkatan kesiapan perencanaan, pengecekan, dan 

evaluasi. Hong (1998), juga berpendapat bahwa untuk menjadi pandai dalam 

memecahkan masalah seorang siswa harus menunjukkan hal berikut: 1) tunjukkan 

percaya diri dalam memecahkan masalah; 2) menunjukkan ketekunan saat menghadapi 

kesulitan masalah dan menolak menyerah; 3) bila diberi masalah yang tidak biasa, tahu 

apa yang harus dilakukan dan bisa beralih strategi jika strategi yang satu tidak bekerja; 

dan 4) memiliki daftar strategi pemecahan masalah yang tidak resmi yang dapat 

dipanggil kembali saat memecahkan masalah. 

Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa, nampaknya akan 

lebih menarik bila diawali dengan mengajukan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Karena dengan memberikan masalah yang tidak asing 

baginya, siswa akan tertantang. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang 

dimilikinya, ia akan berusaha mencari solusi dari masalah tersebut. Untuk dapat 
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mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis, guru sebaiknya 

mengajar dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Sudah banyak 

ahli yang mengemukakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah, diantaranya 

pada tahun 1945 George Polya menerbitkan buku “How to solve it”, dalam buku 

tersebut polya mengidentifikasi empat prinsip dasar pemecahan masalah. 

1. Memahami masalah 

Siswa harus memahami semua kata yang digunakan dalam menyatakan 

masalah, menyatakan kembali masalah dalam kata-kata sendiri, memikirkan 

gambar atau diagram yang dapat membantu dalam memahami masalah, serta 

memeriksa kecukupan informasi. 

2. Menyusun rencana 

Siswa harus memilih strategi yang tepat meliputi: mencari pola, 

menggambar, mengunakan model dan menggunakan rumus. 

3. Melaksanakan rencana 

Langkah ini biasanya lebih mudah daripada menyusun rencana. Dengan 

menggunakan keterampilan yang dimiliki siswa harus menjalankan rencana 

penyelesaian yang sudah dipilih. 

4. Memeriksa kembali 

Siswa harus mengambil waktu untuk merenung dan melihat kembali apa 

yang telah dilakukan, apa yang bekerja, dan apa yang tidak. Langkah 

tersebut, memungkinkan siswa untuk memprediksi apa strategi untuk 

digunakan untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Polya 

(1945) 

 

Selain itu, Gagne (Ruseffendi, 1991 : 169) mengatakan bahwa dalam pemecahan 

masalah biasanya ada 5 langkah yang harus dilakukan: (1) menyajikan masalah dalam 

bentuk yang lebih jelas; (2) menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional (dapat 

dipecahkan); (3) menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 

diperkirakan baik untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah itu; (4) mengetes 

hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya pengumpulan data, 

pengolahan data, dan lain-lain); hasilnya mungkin lebih dari sebuah; dan (5) memeriksa 

kembali (mengecek) apakah hasil yang diperoleh itu benar; mungkin memilih pula 

pemecahan yang paling baik. 

Dewey (Rothstein dan Pamela, 1990) juga memberikan lima langkah utama 

dalam memecahkan masalah, (1) mengenali/menyajikan masalah: tidak diperlukan 
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strategi pemecahan masalah jika bukan merupakan masalah; (2) mendefinisikan 

masalah: strategi pemecahan masalah menekan-kan pentingnya definisi masalah guna 

menentukan banyaknya kemungkinan penyelesian; (3) mengembangkan beberapa 

hipotesis: hipotesis adalah alternatif penyelesaian dari pemecahan masalah; (4) menguji 

beberapa hipotesis: mengevaluasi kele-mahan dan kelebihan hipotesis; dan 

(5)  memilih hipotesis yang terbaik. 

Sementara itu, menurut Krulik dan Rudnick (Carson, 2007: 21 -22), ada lima 

tahap yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Membaca (read). Aktifitas yang dilakukan siswa pada tahap ini adalah mencatat 

kata kunci, bertanya kepada siswa lain apa yang sedang ditanyakan pada masalah, 

atau menyatakan kembali masalah ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami.  

2. Mengeksplorasi (explore). Proses ini meliputi pencarian pola untuk menentukan 

konsep atau prinsip dari masalah. Pada tahap ini siswa mengidentifikasi masalah 

yang diberikan, menyajikan masalah ke dalam cara yang mudah dipahami. 

Pertanyaan yang digunakan pada tahap ini adalah, “seperti apa masalah tersebut?”. 

Tahap ini biasanya dilakukan kegiatan menggambar atau membuat tabel.  

3. Memilih suatu strategi (select a strategy). Siswa menarik kesimpulan atau 

membuat hipotesis mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang 

ditemui berdasarkan apa yang sudah diperoleh pada dua tahap pertama. 

4. Menyelesaikan masalah (solve the problem). Selama tahap ini semua 

keterampilan matematika seperti menghitung dilakukan untuk menemukan suatu 

jawaban.  

5. Meninjau kembali dan mendiskusikan (review and extend). Selama tahap ini, 

siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi daro cara memecahkan 

masalah.  
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Sedikit berbeda dengan langkah pemecahan masalah yang diungkapkan oleh 

Krulik dan Rudnick, Dewey (Carson, 2007: 39) menyatakan lima langkah pemecahan 

masalah menurutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menghadapi masalah (confront problem), yaitu merasakan suatu kesulitan. 

Proses ini bisa meliputi menyadari hal yang belum diketahui, dan frustasi pada 

ketidakjelasan situasi.  

2. Pendefinisian masalah (define problem), yaitu mengklarifikasi karakteristik-

karakteristik situasi. Tahap ini meliputi kegiatan mengkhususkan apa yang 

diketahui dan yang tidak diketahui, menemukan tujuan-tujuan, dan 

mengidentifikasi kondisi-kondisi yang standar dan ekstrim.  

3. Penemuan solusi (inventory several solution), yaitu mencari solusi. Tahap ini bisa 

meliputi kegiatan memperhatikan pola-pola, mengidentifikasi langkah-langkah 

dalam perencanaan, dan memilih atau menemukan algoritma.  

4. Konsekuensi dugaan solusi (conjecture consequence of solution), yaitu 

melakukan rencana atas dugaan solusi. Seperti menggunakan algoritma yang ada, 

mengumpulkan data tambahan, melakukan analisis kebutuhan, merumuskan 

kembali masalah, mencobakan untuk situasi-situasi yang serupa, dan mendapatkan 

hasil (jawaban). 

5. Menguji konsekuensi (test concequnces), yaitu menguji apakah definisi masalah 

cocok dengan situasinya. Tahap ini bisa meliputi kegiatan mengevaluasi apakah 

hipotesis-hipotesisnya sesuai?, apakah data yang digunakan tepat?, apakah analisis 

yang digunakan tepat?, apakah analisis sesuai dengan tipe data yang ada?, apakah 

hasilnya masuk akal?, dan apakah rencana yang digunakan dapat diaplikasikan di 

soal yang lain?.  
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 Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan 

tujuan utama kurikulum matematika di Sekolah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka 

diperlukan pengukuran terhadap kemampuan tersebut. Pengukuran terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dilakukan dengan cara memberi 

soal-soal pemecahan masalah yang dikembangkan dari indicator-indikator kemampuan 

tersebut. Adapun indicator kemampuan pemecahan masalah menurut NCTM (2003) 

adalah: (1) Menerapkan dan mengadaptasi berbagai pendekatan dan strategi untuk 

menyelesaikan masalah, (2) Menyelesaikan masalah yang muncul di dalam matematika 

atau di dalam konteks lain yang melibatkan matematika, (3) Membangun pengetahuan 

matematis yang baru lewat pemecahan masalah, dan (4) Memonitor dan merefleksi 

pada proses pemecahan masalah matematis. Indikator tersebut merupakan indicator 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis seorang 

calon guru. 

Selain itu, Prabawanto (2013) yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematis dengan menggunakan strategi yang tepat dalam beberapa aspek, 

yaitu: (1) Menyelesaikan masalah matematis tertutup dengan konteks di dalam 

matematika; (2) Menyelesaikan masalah matematis tertutup dengan konteks di luar 

matematika; (3) Menyelesaikan masalah matematis terbuka dengan konteks di dalam 

matematika; dan (4) Menyelesaikan masalah matematis terbuka dengan konteks di luar 

matematika. 

Indikator pemecahan masalah yang digunakan dalam mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematis dalam penelitian ini adalah indikator yang diungkapkan 

oleh Sumarmo (2016), yaitu (1) mengidentifikasi kecukupan data untuk memecahkan 

masalah; (2) Mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

model matematika dari masalah kontekstual maupun masalah matematika yang 
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diberikan; (3) menyelesaikan model matematika disertai alasan dan (4) Memeriksa 

kebenaran solusi yang diperoleh. 

Hal yang menjadi pertimbangan mengapa indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah indikator yang diungkapkan Sumarmo (2016) adalah karena 

dengan menggunakan indicator-indikator tersebut, dapat diketahui sampai tahapan 

mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Adapun alasan lainnya yaitu, 

apabila soal yang diberikan pada siswa tidak mengikuti tahap-tahap tersebut, siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah kemungkinan lebih memilih 

untuk mengosongkan lembar jawabannya, sehingga akan sulit bagi peneliti untuk 

menentukan sejauh mana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keterlibatan siswa selama 

menggunakan aplikasi tersebut serta dampaknya terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 

2. MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

1. Memperoleh instrumen pengukuran keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

kaizala. 

2. Memperoleh gambaran pengaruh keterlibatan siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala. 
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BAB IV 

METODE 

 

Penelitian ini melibatkan seorang guru matematika kelas XII di sekolah 

menengah atas di Kab. Bandung Barat. Ada 34 siswa kelas XII program IPS yang 

terlibat dalam penelitian ini. Sebagian besar siswa memiliki gadget khusus yang 

digunakan untuk mengikuti pembelajaran, sehingga penggunaan gadget selama 

pelaksanaan pembelajaran tidak terganggu oleh hal lainnya. Kegiatan pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian hanya satu pertemuan dari keseluruhan 4 pertemuan 

pada topik statistika. Rencana pembelajaran yang disusun mengikuti tahapan eksplorasi 

pemecahan masalah untuk menemukan konsep kaidah pencacahan.  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, wawancara, 

form observasi dan tes kemampuan pemecahan masalah. Instrumen yang 

dikembangkan dalam penelitian ini mengukur keterlibatan siswa dalam tiga dimensi 

yaitu keterlibatan kognitif, perilaku dan emosional. Proses pengembangan instrumen 

dilakukan dengan mengidentifikasi proses pembelajaran dengan bahan ajar eksploratif 

yang telah dibuat, kemudian merinci hal-hal yang perlu diperhatikan keterlibatannya 

selama proses pembelajaran dalam aplikasi kaizala. Beberapa aspek keterlibatan yang 

diukur diantaranya yaitu seperti: (1) persepsi siswa tentang pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi kaizala; (2) membaca informasi yang diumumkan di grup; (3) 

menjawab salam dan menunjukkan kesiapan belajar; (4) mengajukan pertanyaan pada 

guru; (5) mengerjakan tugas maupun latihan soal; dan (6) menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan selama pembelajaran. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan mengukur keterlibatan emosional 

siswa. Pada kuesioner ini, siswa diminta memilih jawaban ya atau tidak yang berkaitan 
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dengan persepsi mereka terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Fokus dari 

wawancara adalah untuk mengetahui alasan siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala. Form observasi digunakan untuk 

mengukur keterlibatan perilaku dan kognitif siswa. Adapun tes kemampuan pemecahan 

masalah digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

belajar melaui kegiatan eksplorasi dalam aplikasi kaizala. 

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menghitung persentase keterlibatan 

siswa dari setiap komponen keterlibatan emosional, perilaku dan kognitif siswa. Pada 

aplikasi kaizala kita dapat melihat jumlah anggota grup yang telah melihat postingan 

yang kita buat seperti halnya dalam Whatsapp. Selain itu, guru juga dapat melihat pada 

jam berapa siswa mengakses/ melihat informasi yang dibagikan dalam grup. 

Selanjutnya dari informasi tersebut dihitung persentasenya sesuai dengan form 

observasi yang telah dibuat. Persentase keterlibatan yang telah dihitung tersebut, 

diklasifikasikan dalam kategori keterlibatan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Kategori Keterlibatan Emosional, Perilaku dan Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada aspek keterlibatan perilaku, kami mengklasifikasikan lagi keterlibatan ini 

dalam keterlibatan aktif, pasif dan tidak terlibat. Untuk menentukan pengklasifikasian 

tersebut, kami membuat pedoman klasifikasi sebagai berikut: 

 

 

Persentase Keterlibatan Kategori Keterlibatan 

80,1% – 100% Sangat Tinggi 

60,1% – 80% Tinggi 

40,1% – 60% Sedang 

20,1 – 40% Rendah 

0,0% – 20 % Sangat Rendah 
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Tabel 2. Pedoman Kasifikasi Bentuk Keterlibatan Perilaku Siswa 

Bentuk keterlibatan perilaku Klasifikasi Keterlibatan 

Aktif Pasif Tidak Terlibat 

Menunjukkan kesiapan belajar 

matematika 

Memberi 

komentar 

dalam forum 

Membaca 

postingan 

kesiapan 

belajar dalam 

10 menit 

pertama 

Membaca 

postingan lebih 

dari 10 menit 

pertama sejak 

dibagikan/ 

Tidak membaca 

postingan  

Menunjukkan keingintahuan 

terkait topik yang akan 

dipelajari 

Menyatakan 

keingintahuan 

terkait topik 

yang akan 

dipelajari 

Memantau 

postingan 

terkait topik 

yang akan 

dipelajari 

dalam 10 menit 

setelah 

informasi 

dibagikan 

Tidak membaca 

informasi yang 

disampaikan/ 

membaca 

informasi lebih 

dari 10 menit 

setelah 

informasi 

dibagikan 

Menjawab salam dari guru Menjawab 

salam dari guru 

Menyukai 

postingan 

salam dalam 

jam pelajaran 

Melihat 

postingan salam 

dalam jam 

pelajaran tapi 

tidak menjawab 

Bertanya pada guru ketika 

terdapat kendala  

Bertanya pada 

guru dalam 

aplikasi kaizala 

- Tidak bertanya 

pada guru dalam 

aplikasi apapun 

Bertanya/menjawab pertanyaan 

teman dalam forum yang 

disediakan 

Bertanya pada 

teman dalam 

aplikasi kaizala 

Bertanya pada 

guru dalam 

aplikasi lainnya 

Tidak bertanya 

pada teman 

dalam aplikasi 

apapun 

Menyiapkan alat peraga yang 

dibutuhkan sesuai dengan 

instruksi yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Menggunakan 

alat mewarnai 

saat 

mengerjakan 

bahan ajar 

- Tidak 

menggunakan 

alat mewarnai 

Mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

Mengumpulkan 

tugas tepat 

waktu 

Mengumpulkan 

tugas tidak 

tepat waktu 

Tidak 

mengumpulkan 

tugas 
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Siswa mengisi daftar hadir 

dalam jam pelajaran matematika 

Mengisi daftar 

hadir dalam 

jam pelajaran 

Mengisi daftar 

hadir di luar 

jam pelajaran  

Tidak mengisi 

daftar hadir 

 

Data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dianalisis dengan 

menggunakan uji one sample t-test untuk menguji hipotesis apakah rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa lebih besar dari 75 (Nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM)). 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dimulai dengan menginstruksikan seluruh siswa untuk mengunduh 

dan menginstall aplikasi kaizala dalam gadget yang mereka miliki. Dari 34 siswa yang 

akan dijadikan subjek penelitian, 10 siswa tidak mengisntall aplikasi kaizala dengan 

alasan bahwa memori hp mereka telah penuh. Dengan demikian, hanya 24 siswa yang 

menginstall aplikasi kaizala dalam smartphone mereka. 24 siswa inilah yang kemudian 

akan diukur tingkat keterlibatannya dalam proses pembelajaran matematika dengan 

menggunakan aplikasi kaizala. 

Aspek pertama yang diukur dalam penelitian ini adalah keterlibatan kognitif 

siswa, dimana keterlibatan kognitif ini diartikan sebagai upaya mengerahkan seluruh 

usaha, atau bahkan melebihi dari yang dibutuhkan untuk memahami suatu materi dan 

luwes dalam memecahkan masalah  (Fredricks et al., 2004). Analisis keterlibatan 

kognitif siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala dipaparkan dalam 

tabel berikut.  

Tabel 3. Persentase Keterlibatan Kognitif Siswa 

Bentuk keterlibatan kognitif Persentase (%) 

Keterlibatan 

Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan 

71 

Melakuakan trial and error 71 

Mengumpulkan data 71 

Menganalisis data 71 

Membuat hipotesis 71 

Menebak pola penyelesaian masalah 71 

Menarik kesimpulan 66 
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Mengerjakan soal latihan 71 

 

Informasi yang diperoleh pada tabel 3 menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif 

siswa tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata keterlibatan kognitif sebesar 

70,375 %. Artinya, sebagian besar siswa terlibat dalam proses berpikir selama kegiatan 

eksplorasi pemecahan masalah. Dari 24 siswa yang menginstall aplikasi kaizala, hanya 

17 siswa yang mengakses bahan ajar yang diberikan. Dengan demikian ada 7 siswa 

yang tidak melakukan kegiatan eksplorasi pemecahan masalah. Rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah dari 24 siswa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rata-Rata Kemampuan Pemecahan Masalah Seluruh Siswa yang 

Menginstal Kaizala 

Rata-Rata 
Nilai 

Maksimum 
Nilai Minimum 

Standar 

Deviasi 

57,37 96 0 33,65 

 

Nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah pada tabel 4 menunjukkan 

nilai 57,37. Pencapaian kemampuan pemecahan masalah yang tergolong rendah ini 

diakibatkan karena tidak seluruh siswa terlibat dalam proses kognitif yang telah 

dirancang sebelumnya. Keterlibatan kognitif mengacu pada kesediaan siswa untuk 

mengerahkan upaya untuk memahami konten dan fokus pada tugas (Rimm-Kaufman, 

Baroody, Larsen, Curby, & Abry, 2015; Makur, Prahmana, & Gunur, 2019). Dalam hal 

ini, ada 7 siswa yang tidak mengerahkan upaya untuk memahami bahan ajar yang 

diberikan. Berbanding terbalik dengan 17 siswa lainnya yang menunjukkan partisipasi 

aktif dalam memahami konten bahan ajar yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan 7 siswa tersebut, sebagian besar siswa menyatakan bahwa soal yang terdapat 

dalam bahan ajar tergolong sulit, sehingga mereka tidak melanjutkan pengisian bahan 

ajar yang diberikan.  
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Keberhasilan akademik seluruh sekolah tergantung pada tingkat keterlibatan 

siswa (Rimm-Kaufman et al., 2015). Siswa yang terlibat menunjukkan perhatian aktif, 

partisipasi, motivasi, dan minat untuk belajar, sedangkan rekan-rekan mereka yang 

tidak terlibat menunjukkan kebosanan, kepasifan, motivasi yang buruk, dan nilai yang 

rendah. Selain itu, siswa dengan tingkat keterlibatan tinggi menghadiri sekolah secara 

rutin dan mencapai nilai lebih tinggi daripada rekan mereka dengan tingkat keterlibatan 

rendah (Bear et al., 2018). Bentuk keterlibatan siswa dalam proses kognitif dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

  

Gambar 1. Bentuk Keterlibatan Kognitif 

Gambar 1 menunjukkan jumlah siswa yang memberikan tanggapan dalam 

bahan ajar yang disajikan. Pada gambar di atas juga kita dapat melihat tanggapan siswa 

pada setiap tahap eksplorasi pemecahan masalah. Bila kita menghitung nilai rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dengan 

aplikasi kaizala, nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai KKM yang telah ditentukan, 

seperti terlihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Rata-Rata Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa yang Terlibat 

dalam Kegiatan Eksplorasi. 

Rata-Rata 
Nilai 

Maksimum 
Nilai Minimum 

Standar 

Deviasi 



28 

81,41 96 56 16,07 

 

 Untuk menguji apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang terlibat 

dalam kegiatan eksplorasi pemecahan masalah dengan aplikasi kaizala lebih besar dari 

nilai KKM (75) yang telah dientukan, selanjutnya akan dilakukan uji-t satu sampel. 

Dengan hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Rerata Satu Sampel Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

yang Terlibat dalam Kegiatan Eksplorasi. 

t df Sig.(2-tailed) Perbedaan Rerata 

81,41 16 0,120 6,411 

 

 Dari Tabel 6, diperoleh nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,120, karena uji ini 

menggunakan uji satu pihak, maka Sig.(2-tailed)/2 = 0,120/2 =  0,60. Karena nilai 

sig. 0,60 > 0,05 maka Ha diterima. Artinya Nilai kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang terlibat dalam proses kognitif lebih besar dari nilai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). Dengan membandingkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

pada tabel 4 dan 5, kita dapat menarik kesimpulan bahwa siswa yang terlibat dalam 

proses kognitif memiliki rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam proses kognitif.  

Keterlibatan siswa berkorelasi positif dengan hasil belajar (Lam et al., 2012; Lear et al., 

2010; Lowes, S., Lin & Kinghorn, 2015). Keterlibatan kognitif siswa ketika meneliti 

sumber daya online dapat membantu mereka berhasil menerapkan keterampilan 

pemecahan masalah informasi saat mereka menavigasi berbagai informasi yang 

tersedia di internet (Schwarz, 2002; Winne, 2017). Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Parlina et al., (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah menggunakan aplikasi kaizala tergolong pada kriteria yang baik.  
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Aspek kedua yang diukur dalam penelitian ini adalah keterlibatan perilaku, 

dimana keterlibatan perilaku didefinisikan sebagai partisipasi aktif siswa dalam 

mematuhi peraturan dalam kegiatan pembelajaran (Fredricks et al., 2004). Analisis 

tingkat keterlibatan perilaku siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala 

dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 7. Persentase Keterlibatan Perilaku Siswa 

Bentuk keterlibatan perilaku Aktif Pasif Tidak 

Terlibat 

Menunjukkan kesiapan belajar matematika 12,5% 83,5% 4% 

Menunjukkan keingintahuan terkait topik 

yang akan dipelajari 

17% 83% 0% 

Menjawab salam dari guru 4% 12,5 83,5% 

Bertanya pada guru ketika terdapat kendala  4% - 96% 

Bertanya/menjawab pertanyaan teman dalam 

forum yang disediakan 

0% 17% 83% 

Menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan 

sesuai dengan instruksi yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

62,5% - 29,5% 

Mengumpulkan tugas tepat waktu 67% 4% 29% 

Siswa mengisi daftar hadir dalam jam 

pelajaran matematika 

100% - 0% 

 

Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa hanya 12,5% siswa yang menyatakan 

kesiapannya dalam belajar matematika. Sisanya sebagian besar menunjukkan kesiapan 

secara pasif dengan hanya melihat postingan pada grup dalam 10 menit pertama. 

Bentuk keterlibatan perilaku siswa dalam kesiapan belajar ini tergolong pada kategori 

sangat rendah. Padahal menurut Slameto, (2013), faktor kesiapan  di  dalam  proses  

belajar,  secara  psikologi  dapat  mempengaruhi  ketercapaian  tujuan pendidikan. 

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Noviansyah & Mujiono, (2021) menyatakan 

bahwa ketidaksiapan siswa dalam pembelajaran daring, akan berpengaruh terhadap 
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keefektifan pelaksanaan pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XII, dimana berdasarkan hasil penelitian Umamah, dan Sumarno (2019) menunjukkan 

rendahnya keterlibatan siswa pada kelas yang lebih tinggi (decreased from grades X, 

XI, and XII). Oleh karena itu, kesiapan siswa selama pembelajaran daring perlu 

diperhatikan oleh guru dan terutama orang tua siswa. Peran orang tua dalam hal ini akan 

berpengaruh besar terhadap keterlibatan siswa. Hasil penelitian Yulianingsih et al., 

(2020) menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran sebagai pengawas, pemotivasi 

dan penyedia fasilitas anak selama pembelajaran daring. 

Bentuk keterlibatan perilaku yang kedua adalah menunjukkan keingintahuan 

terhadap topik matematika yang akan dipelajari. Markey & Loewenstein, (2014) 

menyatakan bahwa rasa ingin tahu adalah sebuah keinginan untuk memperoleh 

informasi tertentu tanpa adanya penghargaan atau hadiah ekstrinsik. Rasa ingin tahu 

siswa akan mendorong ia mencurahkan banyak perhatiannya pada aktivitas untuk 

menemukan informasi lebih dalam. Bentuk keterlibatan ini erat kaitannya dengan minat 

belajar siswa, karena siswa yang memiliki rasa ingin tahu biasanya memiliki minat dan 

antusiasme lebih dalam belajar matematika. Namun, hasil analisis keterlibatan siswa 

pada bentuk ini menunjukkan keterlibatan yang tergolong sangat rendah dengan 

persentase sebesar 17%. Keterlibatan perilaku dalam bentuk ini perlu mendapatkan 

perhatian khusus karena rasa ingin tahu akan mengubah siswa menjadi pembelajar yang 

aktif dan terus mengembangkan diri (Raharja et al., 2018). Selain itu, Stokoe (2012) 

juga berpendapat bahwa rasa ingin tahu adalah pendorong yang menjadikan siswa 

sebagai pembelajar sepanjang hayat, dimana rasa ingin tahu tersebut dijadikan 

kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. 

Menjawab salam juga merupakan bentuk keterlibatan yang diukur dalam 

penelitian ini. Bentuk keterlibatan ini dianalisis untuk menunjukkan sikap hormat/ 
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menghargai dan bentuk kesopanan siswa pada guru selama mengikuti pembelajaran. 

Sikap hormat dan sopan selama pembelajaran merupakan nilai-nilai karakter yang perlu 

dimiliki setiap pembelajar (Palunga & Marzuki, 2017). Akan tetapi hasil analisis 

keterlibatan siswa dalam menjawab salam dari guru tergolong pada kategori sangat 

rendah, dimana hanya 4% siswa yang menjawab salam yang diberikan. Hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap beberapa siswa yang tidak mengucapkan salam, 

mereka merasa bahwa menjawab salam dalam aplikasi kaizala tidak terlalu penting. 

Hasil tersebut menunjukkan pula rendahnya nilai-nilai karakter yang ada dalam diri 

siswa. Hal ini sangat memprihatinkan, karena berdasarkan hasil penelitian Irjanti & 

Setiawati, (2018) menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter berpengaruh pada prestasi 

belajar. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengembangan karakter peserta didik, baik itu 

melalui teladan yang baik dari guru maupun kepedulian orang tua (Palunga & Marzuki, 

2017; Wulandari & Kristiawan, 2017; Wahyuni & Putra, 2020; Amaruddin et al., 2020). 

Melihat kembali keterlibatan siswa dalam aspek kognitif, rata-rata 

keterlibatannya adalah 70,375 %. Artinya ada beberapa siswa yang masuk grup kaizala 

namun tidak mengerjakan bahan ajar yang diberikan. Berdasarkan  hasil tersebut, kami 

melakukan wawancara dengan seluruh siswa tersebut. Hasil wawancara menyatakan 

bahwa siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam bahan ajar. 

Namun hasil wawancara tersebut, bertolak belakang dengan keterlibatan perilaku siswa 

dalam hal bertanya. Seharusnya, bila mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal, mereka harus bertanya pada guru atau teman sejawatnya. Namun, keterlibatan 

siswa dalam bertanya pada guru dan juga teman sejawatnya juga tergolong pada 

kategori sangat rendah dengan persentase berturut-turut sebesar 4% dan 0%. Terdapat 

beberapa alasan mengapa siswa malas bertanya, diantaranya karena malu, takut 

dianggap bodoh, buang-buang energi, sulit menemukan kata yang cocok dalam kalimat 
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tanya, tidak diberi kesempatan bertanya, tidak berpengaruh pada nilai, atau siswa tidak 

paham dengan yang dia pelajari (Hariyadi, 2014). Berkaca pada kasus di atas, guru 

perlu meyakinkan siswa untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk 

bertanya, agar setiap kendala dalam pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. 

Meskipun dalam beberapa bentuk keterlibatan perilaku siswa dalam penelitian 

ini tergolong sangat rendah, namun keterlibatan siswa dalam mengikuti instruksi dan 

mengumpulkan tugas tergolong pada kategori tinggi. Besar persentase keterlibatan 

siswa dalam masing-masing bentuk berturut-turut sebesar 62,5% dan 67%. Bentuk 

keterlibatan perilaku siswa dalam mengikuti instruksi yang diberikan guru dapat terlihat 

dari kesiapan siswa dalam mempersiapkan alat yang dibutuhkan selama pembelajaran 

matematika. Contoh di bawah ini menunjukkan bahwa siswa menyiapkan alat 

mewarnai untuk menggambar kemungkinan setelan pakaian yang berbeda dari pilihan 

pakaian yang tersedia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh bentuk keterlibatan perilaku dalam mengikuti instruksi yang 

diberikan guru. 

Keterlibatan perilaku yang sangat tinggi adalah pada kegiatan mengisi daftar 

hadir selama pembelajaran matematika. Jumlah persentase siswa yang mengisi daftar 

hadir adalah sebesar 100%. Akan tetapi bentuk keterlibatan ini ternyata tidak 

berbanding lurus dengan banyaknya siswa yang mengerjakan tugas selama 
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pembelajaran. Sebagian siswa masuk ke grup hanya untuk mengisi daftar hadir agar 

tidak dianggap alpa dalam mengikuti pembelajaran. Kasus ini sejalan dengan hasil 

penelitian Mahrani et al., (2020) yang menunjukkan bahwa beberapa siswa tidak 

mengikuti pembelajaran, akan tetapi mereka masuk ke grup hanya untuk sekedar 

mengisi absen saja. Kasus tersebut diakibatkan kurangnya keterlibatan orang tua 

selama pembelajaran daring. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran. Terdapat pengaruh positif dan signifikan keterlibatan orang tua, terhadap 

prestasi belajar matematika siswa (Fane & Sugito, 2019). 

Rata-rata keterlibatan perilaku siswa adalah sebesar 33,375%. Berdasarkan 

kategori keterlibatan, keterlibatan perilaku siswa tergolong pada kategori rendah. 

Meskipun beberapa aspek keterlibatan perilaku menunjukkan keterlibatan yang sangat 

rendah, namun pada aspek lainnya tergolong pada kategori sangat tinggi. Keterlibatan 

tertinggi siswa dalam aspek perilaku adalah dalam mengikuti instruksi yang diberikan 

dan mengisi daftar hadir.  

Aspek ketiga yang diukur dalam penelitian ini adalah keterlibatan emosional 

siswa, dimana keterlibatan emosional ini diartikan sebagai minat dan reaksi afektif 

siswa terhadap kelas, teman sekelas, dan guru (Fredricks et al., 2004). Dari 24 siswa 

yang menginstall aplikasi kaizala, hanya 17 siswa yang mengakses bahan ajar yang 

diberikan. 17 siswa tersebut menunjukkan keterlibatan emosional sebagai berikut: 

Tabel 8. Persentase Keterlibatan Emosional Siswa 

Pernyataan 
Persentase (%) Jawaban 

Ya Tidak 

Saya senang belajar belajar matematika dengan 

menggunakan aplikasi kaizala 
94 6 

Saya senang memperoleh pengetahuan melalui kegiatan 

eksplorasi 
100 0 
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Saya merasa tertantang menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan 
88 12 

Saya termotivasi untuk menyelesaikan soal latihan yang 

diberikan dengan baik 
94 6 

Saya merasa proses pembelajaran yang dilakukan 

sangat bermakna 
94 6 

Saya menikmati proses belajar yang dilakukan 94 6 

Saya merasa proses pembelajaran seperti ini lebih 

mudah dipahami. 
83 17 

Saya ingin materi lainnya juga diajarkan dengan cara 

yang sama 
76 24 

 

Berdasarkan data pada tabel 8, rata-rata persentase keterlibatan emosional siswa 

yang belajar dengan menggunakan aplikasi kaizala adalah sebesar 90,375% dengan 

kategori sangat tinggi. Bentuk keterlibatan emosional ini terlihat dari pernyataan 

sebagian besar siswa yang menyatakan bahwa mereka senang belajar matematika 

dengan menggunakan aplikasi kaizala. Perasaan senang ini akan mendorong siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga mereka dapat 

menyerap materi pembelajaran dengan baik. Daher (2020) menemukan bahwa 

efektivitas dukungan instruksional menggunakan teknologi membawa dampak positif 

pada emosi dan kemampuan komunikasi siswa dalam belajar. Keterlibatan emosional 

ini berbanding lurus dengan hasil belajar siswa, yang dalam penelitian ini diberikan tes 

kemampuan pemecahan masalah. Dari tabel 5 terlihat bahwa siswa yang terlibat dalam 

proses kognitif, memiliki keterlibatan emosional yang tergolong tinggi. Dampaknya, 

mereka yang memiliki keterlibatan kognitif dan emosional memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang tergolong pada kategori baik. Hasil ini sejalan dengan 

pendapat Pekrun et al., (2010) yang menyatakan bahwa Keterlibatan emosional terkait 

erat dengan komponen keterlibatan lainnya.  
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Pekrun et al., (2011) menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif, merupakan 

pendahulu dari keterlibatan emosional siswa yang sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran online. Studi lain memposisikan keterlibatan emosional sebagai penentu 

utama bagaimana siswa terlibat secara kognitif dan perilaku (Pentaraki & Burkholder, 

2017). Misalnya, Vuorela & Nummenmaa, (2004) menemukan bahwa siswa yang 

mengalami emosi negatif cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran dibandingkan dengan mereka yang memiliki emosi positif. Pentaraki & 

Burkholder, (2017) menekankan keterlibatan emosional sebagai fitur utama. Menurut 

mereka, emosi menentukan bagaimana siswa terlibat dengan lingkungan belajar mereka 

sementara perilaku dan kognisi adalah anteseden dari emosi. Um dkk. (2012) menyoroti 

pentingnya mempertimbangkan keterlibatan emosional dalam pembelajaran 

multimedia. Mereka melaporkan bahwa siswa menganggap materi pembelajaran tidak 

terlalu sulit dan menunjukkan peningkatan pemahaman. 

 

5.2 LUARAN YANG DICAPAI 

Luaran dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 
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Terindeks Sinta 1 dan Scopus Q-3 
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36 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  

1. Keterlibatan kognitif siswa tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata 

persentase keterlibatan kognitif sebesar 70,375 %;  

2. Keterlibatan perilaku siswa tergolong pada kategori rendah dengan rata-rata 

persentase keterlibatan perilaku sebesar 33,375%;  

3. Rata-rata persentase keterlibatan emosional siswa yang belajar dengan 

menggunakan aplikasi kaizala adalah 90,375% dengan kategori sangat tinggi; dan 

4. Nilai kemampuan pemecahan masalah siswa yang terlibat dalam proses kognitif 

lebih besar dari nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM).  

5. Hasil lain juga menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam proses kognitif 

memiliki rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematika yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam proses kognitif. 

Keterlibatan siswa dalam aspek kognitif berbanding lurus dengan keterlibatan 

emosionalnya. Artinya siswa yang melakukan kegiatan eksplorasi pemecahan masalah 

dengan menggunakan aplikasi kaizala, memiliki minat dan perasaan senang terhadap 

proses yang telah dilalui selama pembelajaran. Namun, tingginya keterlibatan kognitif 

dan emosional siswa tidak berbanding lurus dengan keterlibatan perilaku siswa. 

Keterlibatan perilaku yang tergolong rendah tidak dapat menggambarkan tinggi atau 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Meskipun begitu, keterlibatan 

perilaku siswa dalam pembelajaran daring tetap perlu mendapatkan perhatian khusus 

dari guru dengan cara memaksimalkan peran orang tua dalam pengawasan pelaksanaan 

pembelajaran.  
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Untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan untuk melakukan penelitian 

yang sama dengan mengukur keterlibatan siswa dalam eksplorasi pemecahan masalah 

dalam pembelajaran sinkronus menggunakan video konferensi. Penelitian tersebut akan 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran sinkronus.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Instrumen Penelitian 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLIBATAN SISWA  

 

Nama Observer : 

Tanggal Observasi : 

 

Amatilah kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam grup kaizala, kemudian isilah 

lembar observasi berikut: 

Keterlibatan Kognitif Siswa 

Bentuk keterlibatan kognitif Persentase (%) 

Keterlibatan 

Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan 

 

Melakuakan trial and error  

Mengumpulkan data  

Menganalisis data  

Membuat hipotesis  

Menebak pola penyelesaian masalah  

Menarik kesimpulan  

Mengerjakan soal latihan  

 

Keterlibatan Perilaku Siswa 

Bentuk keterlibatan perilaku Aktif Pasif Tidak 

Terlibat 

Menunjukkan kesiapan belajar matematika    

Menunjukkan keingintahuan terkait topik 

yang akan dipelajari 

   

Menjawab salam dari guru    

Bertanya pada guru ketika terdapat kendala     

Bertanya/menjawab pertanyaan teman dalam 

forum yang disediakan 

   

Menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan 

sesuai dengan instruksi yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

   

Mengumpulkan tugas tepat waktu    

Siswa mengisi daftar hadir dalam jam 

pelajaran matematika 
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Keterlibatan Emosional Siswa 

Pernyataan 
Persentase (%) Jawaban 

Ya Tidak 

Saya senang belajar belajar matematika dengan 

menggunakan aplikasi kaizala 
  

Saya senang memperoleh pengetahuan melalui kegiatan 

eksplorasi 
  

Saya merasa tertantang menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan 
  

Saya termotivasi untuk menyelesaikan soal latihan yang 

diberikan dengan baik 
  

Saya merasa proses pembelajaran yang dilakukan 

sangat bermakna 
  

Saya menikmati proses belajar yang dilakukan   

Saya merasa proses pembelajaran seperti ini lebih 

mudah dipahami. 
  

Saya ingin materi lainnya juga diajarkan dengan cara 

yang sama 
  

 

 

2. Artikel Penelitian 
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KETERLIBATAN SISWA DALAM EKSPLORASI PEMECAHAN 

MASALAH: PEMBELAJARAN ASINKRONUS MENGGUNAKAN 

MICROSOFT KAIZALA 

 

Nenden Mutiara Sari1*, Susi Susilawari2, Melinda Putri Mubarika3 

1,3Universitas Pasundan 

2SMAN 1 Cikalongwetan 

nenden.mutiara@unpas.ac.id 

 

Abstrak: Pengukuran keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring perlu dilakukan 

sebagai bentuk penilaian efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Penggunaan 

aplikasi kaizala dalam penelitian ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan eksplorasi 

pemecahan masalah.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan siswa 

selama menggunakan aplikasi kaizala serta dampaknya terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 34 siswa kelas 

XII program IPS di salah satu sekolah negeri di Kab. Bandung Barat. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, wawancara, form observasi dan tes 

kemampuan pemecahan masalah. Analisis data yang dilakukan adalah dengan 

menghitung persentase keterlibatan siswa dari setiap komponen keterlibatan emosional, 

perilaku dan kognitif siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterlibatan 

kognitif siswa tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata persentase keterlibatan 

kognitif sebesar 70,375 %; (2) keterlibatan perilaku siswa tergolong pada kategori 

rendah dengan rata-rata persentase keterlibatan perilaku sebesar 33,375%; (3) rata-rata 

persentase keterlibatan emosional siswa yang belajar dengan menggunakan aplikasi 

kaizala adalah 90,375% dengan kategori sangat tinggi; (4) Nilai kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang terlibat dalam proses kognitif lebih besar dari nilai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM). 

 

Kata Kunci: Keterlibatan Siswa, Eksplorasi, Pemecahan Masalah, Microsoft Kaizala 

 

STUDENT ENGAGEMENT IN PROBLEM SOLVING EXPLORATION: 

ASYNCHRONOUS LEARNING USING MICROSOFT KAIZALA 

 

Abstract. Measurement of student engagement in online learning needs to be done as 

a form of assessing the effectiveness of learning during the pandemic. The use of the 

Kaizala application in this study was used to facilitate problem solving exploration 

activities. This study aims to analyze student engagement while using the Kaizala 

application and its impact on mathematical problem solving abilities. The subjects in 

this study consisted of 34 students of class XII social studies program at a public school 

in Kab. West Bandung. The instruments used in this study were questionnaires, 

interviews, observation forms and problem-solving ability tests. Data analysis was 

carried out by calculating the percentage of student engagement from each component 

of students' emotional, behavioral and cognitive engagement. The results showed that: 

(1) students' cognitive engagement was in the high category with an average percentage 

of cognitive engagement of 70.375%; (2) the behavioral engagement of students 

mailto:nenden.mutiara@unpas.ac.id
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belongs to the low category with an average percentage of behavioral engagement of 

33.375%; (3) the average percentage of students' emotional engagement who learns 

using the Kaizala application is 90.375% with a very high category; and (4) The value 

of the problem solving ability of students involved in cognitive processes is greater than 

the value of the minimum completeness criteria (KKM). 

 

Keywords: Student Engagement, Exploration, Problem Solving, Microsoft Kaizala 

 

PENDAHULUAN 

 Sebelum melaksanakan pengajaran guru perlu bertanya dalam hati “bagaimana 

cara paling efektif melibatkan siswa tipe X dalam proses pembelajaran tipe Y, sehingga  

mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diharapkah?”. Selanjutnya, 

pertanyaan tersebut akan menjadi landasan bagi guru dalam bertindak menyusun 

rencana pengajaran yang akan dilakukan. Baik itu penyusunan materi ajar, strategi 

penyampaian, media, maupun model/ metode yang akan digunakan. Seluruh rencana 

tersebut harus dipusatkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu direncanakan secara 

sengaja agar siswa menunjukkan keterlibatan matematis yang tinggi (Febrilia & 

Patahuddin, 2019). Keterlibatan dianggap penting karena hubungannya dengan 

kesuksesan akademik siswa (Phan et al., 2016; Ketonen et al., 2016), tingkat retensi 

dan kelulusan (Banna et al., 2015; Fredricks et al., 2004). Keterlibatan juga sangat 

mempengaruhi kualitas pendidikan (Hu, Ching, & Chao, 2012). 

Keterlibatan siswa telah didefinisikan sebagai komitmen (Marks, 2000), 

partisipasi (Kuh et al., 2007), atau keterlibatan secara penuh dalam kegiatan 

pembelajaran (Reschly & Christenson, 2012). Komunikasi, partisipasi dan aktivitas 

siswa yang tinggi juga merupakan bentuk keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (Coates, 2007). Studi sebelumnya mengidentifikasi keterlibatan siswa 

sebagai keterlibatan multidimensi, seperti keterlibatan perilaku, keterlibatan emosional, 

dan keterlibatan kognitif (Hew, 2016). Keterlibatan kognitif mengacu pada kesediaan 

siswa untuk mengerahkan upaya untuk memahami konten dan fokus pada tugas 

(Rimm-Kaufman, Baroody, Larsen, Curby, & Abry, 2015; Makur, Prahmana, & Gunur, 

2019). Bentuk keterlibatan perilaku dapat terlihat dari kinerja dan kehadiran siswa 

selama mengikuti pembelajaran (Kanthan, 2011). Ansonga dkk. (2017) 

menggambarkan keterlibatan emosional sebagai perasaan internal berupa ketakutan, 

kecemasan, atau antusiasme. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika dapat 
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dilihat dari kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri objek matematika, menemukan pola 

barisan bilangan,  menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika, mengidentifikasi hubungan dan membuat generalisasi (Watson, 2007).  

Saat ini, isu keterlibatan siswa di masa pandemi covid-19 merupakan masalah 

krusial dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Membantu siswa terlibat dalam 

pembelajaran merupakan isu penting dalam penelitian berbasis teknologi pembelajaran 

(Henrie et al., 2015).  Isu tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa belum seluruh siswa  terlibat selama pembelajaran daring (Pogaga, 2020; Filgod, 

2020; Aminullah et al., 2021). Hasil penelitian tersebut semakin mengukuhkan bahwa 

selama ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pandemic covid-19 

masih belum efektif dan belum berjalan secara optimal. Dalam pembelajaran 

matematika khususnya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring menjadi sangat 

penting karena capaian pembelajaran matematika di masa pandemi cenderung menurun 

(Abdullah et al., 2021), sedangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematis tergolong pada kategori rendah (Zakiyah et al., 2021; Apriadi et al., 2021).  

Oleh karena itu pengukuran keterlibatan siswa perlu dilakukan sebagai bentuk penilaian 

efektivitas pembelajaran.  

Kegiatan pemecahan masalah matematika sendiri, berdasarkan hasil penelitian 

(Sari, 2015) dapat dilatih melalui kegiatan eksplorasi. Adapun tahapan dalam 

pembelajaran eksplorasi dimulai dengan penyajian masalah, analisis masalah, 

menentukan pola, membuat hipotesis, menarik kesimpulan. Agar siswa memperoleh 

pengetahuan yang diharapkan dari proses eksplorasi pemecahan masalah tersebut, 

siswa harus terlibat dalam seluruh tahapan yang telah disebutkan tersebut. Membuat 

siswa terlibat tentulah tidak mudah, dibutuhkan suatu desain pengajaran yang 

mendukung hal tersebut. Desain tersebut dapat berupa penyajian bahan ajar maupun 

pemanfaatan media pembelajaran. Pembelajaran berbasis eksplorasi yang disajikan 

dengan cara menarik lebih efektif dalam meningkatkan jumlah siswa yang terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran (Sari, 2019). Mengingat media/ flatform yang paling 

banyak digunakan selama pembelajaran daring adalah aplikasi media sosial whatsapp, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi kaizala yang memiliki fitur yang 

lebih lengkap dibandingkan pendahulunya tersebut. Hasil Survey yang dilakukan 

Dekhane et al., (2013) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dapat 

meningkatkan keterlibatan dan kemampuan pemecahan masalah siswa.  
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Aplikasi microsoft kaizala dikembangkan menyerupai aplikasi whatsapp namun 

memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap. Fitur-fitur dalam aplikasi ini dinamakan fitur 

action yang terdiri dari: (1) daftar periksa; (2) pengumuman; (3) tugas; (4) mari 

bertemu; (5) poling cepat; (6) foto dengan lokasi; (7) survei; (8) minta lokasi; (9) 

pelatihan; (10) bagikan lokasi; (11) kuis; (12) minta bantuan; (13) minta kehadiran; (14) 

Q&A; dan (15) Tugas. Diantara fitur-fitur tersebut, fitur survei dan pelatihan dapat 

dimanfaatkan guru dalam merancang bahan ajar yang mengikuti tahapan eksplorasi 

pemecahan masalah. Selain itu, guru juga dapat menyisipkan gambar, video maupun 

dokumen dalam tahapan eksplorasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Konten 

pembelajaran merupakan dasar untuk merancang strategi dalam meningkatkan 

keterlibatan siswa (Martin & Bolliger, 2018). 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian terkait analisis 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran online, baik itu dalam pembelajaran 

menggunakan LMS (Moubayed et al., 2020); (He et al., 2019), Moodle (Galligan et al., 

2020). Mooc (Almutairi & White, 2018; Ramesh et al., 2013), video conference (Starr-

Glass, 2020; Sayem et al., 2017; Basko & Hartman, 2017) forum diskusi online 

(Dixson, 2015; Bond et al., 2020) dan sosial media seperti  mengukur keterlibatan siswa 

dengan menggunakan media We Chat (Xu et al., 2020) dan (Andujar & Rodriguez, 

2020; Motaung & Dube, 2020) mengukur keterlibatan siswa yang menggunakan media 

Whatsapp. Instagram (Prasetyawati & Ardi, 2020; Ganjoo et al., 2021; Cardall & 

Howell, 2018). Facebook (Dyson et al., 2015; Clements, 2015). Meskipun penelitian 

keterlibatan siswa telah dilakukan dalam beberapa jenis pembelajaran, namun 

pengukuran keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala 

masih belum ada yang melakukan. Penelitian keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan Pembelajaran online sendiri terbagi menjadi pembelajaran sinkronus dan 

asinkronus. Fokus dalam penelitian ini adalah mengukur keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran asinkronus menggunakan aplikasi microsoft kaizala. 

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keterlibatan siswa 

didasarkan pada interaksi antara siswa dan sumber belajar dalam LMS, termasuk 

jumlah akses ke sumber belajar (Cerezo et al., 2016), waktu yang dihabiskan untuk 

mengerjakan tugas (Li & Tsai, 2017), waktu yang dihabiskan untuk menonton video 

(Guo et al., 2014; Van der Sluis et al., 2016). Mengukur keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran online juga dapat dilakukan dengan menghitung persentase jumlah video 

yang ditonton baik itu seluruhnya atau sebagian, persentase jumlah soal latihan yang 



54 

dikerjakan, dan persentase tugas yang dikumpulkan (Bote-Lorenzo & Gómez-Sánchez, 

2017). Moller dkk. (2014) mengukur keterlibatan berdasarkan perhatian anak, 

ketekunan tugas, keinginan belajar, kemandirian belajar, fleksibilitas, dan organisasi. 

Meskipun cara pengukuran aspek-aspek keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

online telah banyak diungkapkan oleh para ahli, namun penelitian mengenai 

keterlibatan siswa masih belum secara khusus menunjukkan bagaimana mengukur 

keterlibatan siswa dalam kegiatan eksplorasi pemecahan masalah matematika. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran online tentu berbeda dengan keterlibatan siswa 

dalam tatap muka karena mereka harus membagi perhatian antara belajar dan kondisi 

di rumah. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh membutuhkan motivasi yang tinggi, 

koordinasi multitasking, serta kemampuan belajar mandiri (Richter & Anderson, 2014). 

Dengan digunakannya aplikasi kaizala, maka instrumen yang telah ada sebelumnya 

menjadi kurang relevan untuk digunakan dalam mengukur keterlibatan siswa dalam 

eksplorasi pemecahan masalah. Terinspirasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan siswa selama menggunakan 

aplikasi tersebut serta dampaknya terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis.  

 

METODE 

Penelitian ini melibatkan seorang guru matematika kelas XII di sekolah 

menengah atas di Kab. Bandung Barat. Ada 34 siswa kelas XII program IPS yang 

terlibat dalam penelitian ini. Sebagian besar siswa memiliki gadget khusus yang 

digunakan untuk mengikuti pembelajaran, sehingga penggunaan gadget selama 

pelaksanaan pembelajaran tidak terganggu oleh hal lainnya. Kegiatan pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian hanya satu pertemuan dari keseluruhan 4 pertemuan 

pada topik statistika. Rencana pembelajaran yang disusun mengikuti tahapan eksplorasi 

pemecahan masalah untuk menemukan konsep kaidah pencacahan.  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, wawancara, 

form observasi dan tes kemampuan pemecahan masalah. Instrumen yang 

dikembangkan dalam penelitian ini mengukur keterlibatan siswa dalam tiga dimensi 

yaitu keterlibatan kognitif, perilaku dan emosional. Proses pengembangan instrumen 

dilakukan dengan mengidentifikasi proses pembelajaran dengan bahan ajar eksploratif 

yang telah dibuat, kemudian merinci hal-hal yang perlu diperhatikan keterlibatannya 

selama proses pembelajaran dalam aplikasi kaizala. Beberapa aspek keterlibatan yang 
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diukur diantaranya yaitu seperti: (1) persepsi siswa tentang pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi kaizala; (2) membaca informasi yang diumumkan di grup; (3) 

menjawab salam dan menunjukkan kesiapan belajar; (4) mengajukan pertanyaan pada 

guru; (5) mengerjakan tugas maupun latihan soal; dan (6) menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan selama pembelajaran. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan mengukur keterlibatan emosional 

siswa. Pada kuesioner ini, siswa diminta memilih jawaban ya atau tidak yang berkaitan 

dengan persepsi mereka terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Fokus dari 

wawancara adalah untuk mengetahui alasan siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala. Form observasi digunakan untuk 

mengukur keterlibatan perilaku dan kognitif siswa. Adapun tes kemampuan pemecahan 

masalah digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

belajar melaui kegiatan eksplorasi dalam aplikasi kaizala. 

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menghitung persentase keterlibatan 

siswa dari setiap komponen keterlibatan emosional, perilaku dan kognitif siswa. Pada 

aplikasi kaizala kita dapat melihat jumlah anggota grup yang telah melihat postingan 

yang kita buat seperti halnya dalam Whatsapp. Selain itu, guru juga dapat melihat pada 

jam berapa siswa mengakses/ melihat informasi yang dibagikan dalam grup. 

Selanjutnya dari informasi tersebut dihitung persentasenya sesuai dengan form 

observasi yang telah dibuat. Persentase keterlibatan yang telah dihitung tersebut, 

diklasifikasikan dalam kategori keterlibatan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Kategori Keterlibatan Emosional, Perilaku dan Kognitif 

 

 

 

 

 

Pada aspek keterlibatan perilaku, kami mengklasifikasikan lagi keterlibatan ini dalam 

keterlibatan aktif, pasif dan tidak terlibat. Untuk menentukan pengklasifikasian 

tersebut, kami membuat pedoman klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 2. Pedoman Kasifikasi Bentuk Keterlibatan Perilaku Siswa 

Bentuk keterlibatan perilaku Klasifikasi Keterlibatan 

Aktif Pasif Tidak Terlibat 

Persentase Keterlibatan Kategori Keterlibatan 

80,1% – 100% Sangat Tinggi 

60,1% – 80% Tinggi 

40,1% – 60% Sedang 

20,1 – 40% Rendah 

0,0% – 20 % Sangat Rendah 
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Menunjukkan kesiapan 

belajar matematika 

Memberi 

komentar 

dalam forum 

Membaca 

postingan 

kesiapan 

belajar dalam 

10 menit 

pertama 

Membaca 

postingan lebih 

dari 10 menit 

pertama sejak 

dibagikan/ 

Tidak membaca 

postingan  

Menunjukkan keingintahuan 

terkait topik yang akan 

dipelajari 

Menyatakan 

keingintahuan 

terkait topik 

yang akan 

dipelajari 

Memantau 

postingan 

terkait topik 

yang akan 

dipelajari 

dalam 10 menit 

setelah 

informasi 

dibagikan 

Tidak membaca 

informasi yang 

disampaikan/ 

membaca 

informasi lebih 

dari 10 menit 

setelah 

informasi 

dibagikan 

Menjawab salam dari guru Menjawab 

salam dari guru 

Menyukai 

postingan 

salam dalam 

jam pelajaran 

Melihat 

postingan salam 

dalam jam 

pelajaran tapi 

tidak menjawab 

Bertanya pada guru ketika 

terdapat kendala  

Bertanya pada 

guru dalam 

aplikasi kaizala 

- Tidak bertanya 

pada guru dalam 

aplikasi apapun 

Bertanya/menjawab 

pertanyaan teman dalam 

forum yang disediakan 

Bertanya pada 

teman dalam 

aplikasi kaizala 

Bertanya pada 

guru dalam 

aplikasi lainnya 

Tidak bertanya 

pada teman 

dalam aplikasi 

apapun 

Menyiapkan alat peraga yang 

dibutuhkan sesuai dengan 

instruksi yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Menggunakan 

alat mewarnai 

saat 

mengerjakan 

bahan ajar 

- Tidak 

menggunakan 

alat mewarnai 

Mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

Mengumpulkan 

tugas tepat 

waktu 

Mengumpulkan 

tugas tidak 

tepat waktu 

Tidak 

mengumpulkan 

tugas 

Siswa mengisi daftar hadir 

dalam jam pelajaran 

matematika 

Mengisi daftar 

hadir dalam 

jam pelajaran 

Mengisi daftar 

hadir di luar 

jam pelajaran  

Tidak mengisi 

daftar hadir 
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Data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dianalisis dengan 

menggunakan uji one sample t-test untuk menguji hipotesis apakah rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa lebih besar dari 75 (Nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM)). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Penelitian ini dimulai dengan menginstruksikan seluruh siswa untuk 

mengunduh dan menginstall aplikasi kaizala dalam gadget yang mereka miliki. Dari 34 

siswa yang akan dijadikan subjek penelitian, 10 siswa tidak mengisntall aplikasi kaizala 

dengan alasan bahwa memori hp mereka telah penuh. Dengan demikian, hanya 24 

siswa yang menginstall aplikasi kaizala dalam smartphone mereka. 24 siswa inilah yang 

kemudian akan diukur tingkat keterlibatannya dalam proses pembelajaran matematika 

dengan menggunakan aplikasi kaizala. 

Aspek pertama yang diukur dalam penelitian ini adalah keterlibatan kognitif 

siswa, dimana keterlibatan kognitif ini diartikan sebagai upaya mengerahkan seluruh 

usaha, atau bahkan melebihi dari yang dibutuhkan untuk memahami suatu materi dan 

luwes dalam memecahkan masalah  (Fredricks et al., 2004). Analisis keterlibatan 

kognitif siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala dipaparkan dalam 

tabel berikut.  

Tabel 3. Persentase Keterlibatan Kognitif Siswa 

Bentuk keterlibatan kognitif Persentase (%) 

Keterlibatan 

Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan 

71 

Melakuakan trial and error 71 

Mengumpulkan data 71 

Menganalisis data 71 

Membuat hipotesis 71 

Menebak pola penyelesaian masalah 71 

Menarik kesimpulan 66 

Mengerjakan soal latihan 71 
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Informasi yang diperoleh pada tabel 3 menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif 

siswa tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata keterlibatan kognitif sebesar 

70,375 %. Artinya, sebagian besar siswa terlibat dalam proses berpikir selama kegiatan 

eksplorasi pemecahan masalah. Dari 24 siswa yang menginstall aplikasi kaizala, hanya 

17 siswa yang mengakses bahan ajar yang diberikan. Dengan demikian ada 7 siswa 

yang tidak melakukan kegiatan eksplorasi pemecahan masalah. Rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah dari 24 siswa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rata-Rata Kemampuan Pemecahan Masalah Seluruh Siswa yang 

Menginstal Kaizala 

Rata-Rata 
Nilai 

Maksimum 
Nilai Minimum 

Standar 

Deviasi 

57,37 96 0 33,65 

 

Nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah pada tabel 4 menunjukkan 

nilai 57,37. Pencapaian kemampuan pemecahan masalah yang tergolong rendah ini 

diakibatkan karena tidak seluruh siswa terlibat dalam proses kognitif yang telah 

dirancang sebelumnya. Keterlibatan kognitif mengacu pada kesediaan siswa untuk 

mengerahkan upaya untuk memahami konten dan fokus pada tugas (Rimm-Kaufman, 

Baroody, Larsen, Curby, & Abry, 2015; Makur, Prahmana, & Gunur, 2019). Dalam hal 

ini, ada 7 siswa yang tidak mengerahkan upaya untuk memahami bahan ajar yang 

diberikan. Berbanding terbalik dengan 17 siswa lainnya yang menunjukkan partisipasi 

aktif dalam memahami konten bahan ajar yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan 7 siswa tersebut, sebagian besar siswa menyatakan bahwa soal yang terdapat 

dalam bahan ajar tergolong sulit, sehingga mereka tidak melanjutkan pengisian bahan 

ajar yang diberikan.  

Keberhasilan akademik seluruh sekolah tergantung pada tingkat keterlibatan 

siswa (Rimm-Kaufman et al., 2015). Siswa yang terlibat menunjukkan perhatian aktif, 

partisipasi, motivasi, dan minat untuk belajar, sedangkan rekan-rekan mereka yang 

tidak terlibat menunjukkan kebosanan, kepasifan, motivasi yang buruk, dan nilai yang 

rendah. Selain itu, siswa dengan tingkat keterlibatan tinggi menghadiri sekolah secara 

rutin dan mencapai nilai lebih tinggi daripada rekan mereka dengan tingkat keterlibatan 

rendah (Bear et al., 2018). Bentuk keterlibatan siswa dalam proses kognitif dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Bentuk Keterlibatan Kognitif 

Gambar 1 menunjukkan jumlah siswa yang memberikan tanggapan dalam 

bahan ajar yang disajikan. Pada gambar di atas juga kita dapat melihat tanggapan siswa 

pada setiap tahap eksplorasi pemecahan masalah. Bila kita menghitung nilai rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dengan 

aplikasi kaizala, nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai KKM yang telah ditentukan, 

seperti terlihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Rata-Rata Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa yang Terlibat 

dalam Kegiatan Eksplorasi. 

Rata-Rata 
Nilai 

Maksimum 
Nilai Minimum 

Standar 

Deviasi 

81,41 96 56 16,07 

 

 Untuk menguji apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang terlibat 

dalam kegiatan eksplorasi pemecahan masalah dengan aplikasi kaizala lebih besar dari 

nilai KKM (75) yang telah dientukan, selanjutnya akan dilakukan uji-t satu sampel. 

Dengan hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Rerata Satu Sampel Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

yang Terlibat dalam Kegiatan Eksplorasi. 

t df Sig.(2-tailed) Perbedaan Rerata 

81,41 16 0,120 6,411 

 

 Dari Tabel 6, diperoleh nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,120, karena uji ini 

menggunakan uji satu pihak, maka Sig.(2-tailed)/2 = 0,120/2 =  0,60. Karena nilai 

sig. 0,60 > 0,05 maka Ha diterima. Artinya Nilai kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang terlibat dalam proses kognitif lebih besar dari nilai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). Dengan membandingkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 
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pada tabel 4 dan 5, kita dapat menarik kesimpulan bahwa siswa yang terlibat dalam 

proses kognitif memiliki rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam proses kognitif.  

Keterlibatan siswa berkorelasi positif dengan hasil belajar (Lam et al., 2012; Lear et al., 

2010; Lowes, S., Lin & Kinghorn, 2015). Keterlibatan kognitif siswa ketika meneliti 

sumber daya online dapat membantu mereka berhasil menerapkan keterampilan 

pemecahan masalah informasi saat mereka menavigasi berbagai informasi yang 

tersedia di internet (Schwarz, 2002; Winne, 2017). Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Parlina et al., (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah menggunakan aplikasi kaizala tergolong pada kriteria yang baik.  

Aspek kedua yang diukur dalam penelitian ini adalah keterlibatan perilaku, 

dimana keterlibatan perilaku didefinisikan sebagai partisipasi aktif siswa dalam 

mematuhi peraturan dalam kegiatan pembelajaran (Fredricks et al., 2004). Analisis 

tingkat keterlibatan perilaku siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala 

dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 7. Persentase Keterlibatan Perilaku Siswa 

Bentuk keterlibatan perilaku Aktif Pasif Tidak 

Terlibat 

Menunjukkan kesiapan belajar 

matematika 

12,5% 83,5% 4% 

Menunjukkan keingintahuan terkait topik 

yang akan dipelajari 

17% 83% 0% 

Menjawab salam dari guru 4% 12,5 83,5% 

Bertanya pada guru ketika terdapat 

kendala  

4% - 96% 

Bertanya/menjawab pertanyaan teman 

dalam forum yang disediakan 

0% 17% 83% 

Menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan 

sesuai dengan instruksi yang diberikan 

pada pertemuan sebelumnya. 

62,5% - 29,5% 

Mengumpulkan tugas tepat waktu 67% 4% 29% 

Siswa mengisi daftar hadir dalam jam 

pelajaran matematika 

100% - 0% 
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Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa hanya 12,5% siswa yang menyatakan 

kesiapannya dalam belajar matematika. Sisanya sebagian besar menunjukkan kesiapan 

secara pasif dengan hanya melihat postingan pada grup dalam 10 menit pertama. 

Bentuk keterlibatan perilaku siswa dalam kesiapan belajar ini tergolong pada kategori 

sangat rendah. Padahal menurut Slameto, (2013), faktor kesiapan  di  dalam  proses  

belajar,  secara  psikologi  dapat  mempengaruhi  ketercapaian  tujuan pendidikan. 

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Noviansyah & Mujiono, (2021) menyatakan 

bahwa ketidaksiapan siswa dalam pembelajaran daring, akan berpengaruh terhadap 

keefektifan pelaksanaan pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XII, dimana berdasarkan hasil penelitian Umamah, dan Sumarno (2019) menunjukkan 

rendahnya keterlibatan siswa pada kelas yang lebih tinggi (decreased from grades X, 

XI, and XII). Oleh karena itu, kesiapan siswa selama pembelajaran daring perlu 

diperhatikan oleh guru dan terutama orang tua siswa. Peran orang tua dalam hal ini akan 

berpengaruh besar terhadap keterlibatan siswa. Hasil penelitian Yulianingsih et al., 

(2020) menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran sebagai pengawas, pemotivasi 

dan penyedia fasilitas anak selama pembelajaran daring. 

Bentuk keterlibatan perilaku yang kedua adalah menunjukkan keingintahuan 

terhadap topik matematika yang akan dipelajari. Markey & Loewenstein, (2014) 

menyatakan bahwa rasa ingin tahu adalah sebuah keinginan untuk memperoleh 

informasi tertentu tanpa adanya penghargaan atau hadiah ekstrinsik. Rasa ingin tahu 

siswa akan mendorong ia mencurahkan banyak perhatiannya pada aktivitas untuk 

menemukan informasi lebih dalam. Bentuk keterlibatan ini erat kaitannya dengan minat 

belajar siswa, karena siswa yang memiliki rasa ingin tahu biasanya memiliki minat dan 

antusiasme lebih dalam belajar matematika. Namun, hasil analisis keterlibatan siswa 

pada bentuk ini menunjukkan keterlibatan yang tergolong sangat rendah dengan 

persentase sebesar 17%. Keterlibatan perilaku dalam bentuk ini perlu mendapatkan 

perhatian khusus karena rasa ingin tahu akan mengubah siswa menjadi pembelajar yang 

aktif dan terus mengembangkan diri (Raharja et al., 2018). Selain itu, Stokoe (2012) 

juga berpendapat bahwa rasa ingin tahu adalah pendorong yang menjadikan siswa 

sebagai pembelajar sepanjang hayat, dimana rasa ingin tahu tersebut dijadikan 

kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. 

Menjawab salam juga merupakan bentuk keterlibatan yang diukur dalam 

penelitian ini. Bentuk keterlibatan ini dianalisis untuk menunjukkan sikap hormat/ 

menghargai dan bentuk kesopanan siswa pada guru selama mengikuti pembelajaran. 
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Sikap hormat dan sopan selama pembelajaran merupakan nilai-nilai karakter yang perlu 

dimiliki setiap pembelajar (Palunga & Marzuki, 2017). Akan tetapi hasil analisis 

keterlibatan siswa dalam menjawab salam dari guru tergolong pada kategori sangat 

rendah, dimana hanya 4% siswa yang menjawab salam yang diberikan. Hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap beberapa siswa yang tidak mengucapkan salam, 

mereka merasa bahwa menjawab salam dalam aplikasi kaizala tidak terlalu penting. 

Hasil tersebut menunjukkan pula rendahnya nilai-nilai karakter yang ada dalam diri 

siswa. Hal ini sangat memprihatinkan, karena berdasarkan hasil penelitian Irjanti & 

Setiawati, (2018) menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter berpengaruh pada prestasi 

belajar. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengembangan karakter peserta didik, baik itu 

melalui teladan yang baik dari guru maupun kepedulian orang tua (Palunga & Marzuki, 

2017; Wulandari & Kristiawan, 2017; Wahyuni & Putra, 2020; Amaruddin et al., 2020). 

Melihat kembali keterlibatan siswa dalam aspek kognitif, rata-rata 

keterlibatannya adalah 70,375 %. Artinya ada beberapa siswa yang masuk grup kaizala 

namun tidak mengerjakan bahan ajar yang diberikan. Berdasarkan  hasil tersebut, kami 

melakukan wawancara dengan seluruh siswa tersebut. Hasil wawancara menyatakan 

bahwa siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam bahan ajar. 

Namun hasil wawancara tersebut, bertolak belakang dengan keterlibatan perilaku siswa 

dalam hal bertanya. Seharusnya, bila mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal, mereka harus bertanya pada guru atau teman sejawatnya. Namun, keterlibatan 

siswa dalam bertanya pada guru dan juga teman sejawatnya juga tergolong pada 

kategori sangat rendah dengan persentase berturut-turut sebesar 4% dan 0%. Terdapat 

beberapa alasan mengapa siswa malas bertanya, diantaranya karena malu, takut 

dianggap bodoh, buang-buang energi, sulit menemukan kata yang cocok dalam kalimat 

tanya, tidak diberi kesempatan bertanya, tidak berpengaruh pada nilai, atau siswa tidak 

paham dengan yang dia pelajari (Hariyadi, 2014). Berkaca pada kasus di atas, guru 

perlu meyakinkan siswa untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk 

bertanya, agar setiap kendala dalam pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. 

Meskipun dalam beberapa bentuk keterlibatan perilaku siswa dalam penelitian 

ini tergolong sangat rendah, namun keterlibatan siswa dalam mengikuti instruksi dan 

mengumpulkan tugas tergolong pada kategori tinggi. Besar persentase keterlibatan 

siswa dalam masing-masing bentuk berturut-turut sebesar 62,5% dan 67%. Bentuk 

keterlibatan perilaku siswa dalam mengikuti instruksi yang diberikan guru dapat terlihat 

dari kesiapan siswa dalam mempersiapkan alat yang dibutuhkan selama pembelajaran 
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matematika. Contoh di bawah ini menunjukkan bahwa siswa menyiapkan alat 

mewarnai untuk menggambar kemungkinan setelan pakaian yang berbeda dari pilihan 

pakaian yang tersedia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh bentuk keterlibatan perilaku dalam mengikuti instruksi yang 

diberikan guru. 

Keterlibatan perilaku yang sangat tinggi adalah pada kegiatan mengisi daftar 

hadir selama pembelajaran matematika. Jumlah persentase siswa yang mengisi daftar 

hadir adalah sebesar 100%. Akan tetapi bentuk keterlibatan ini ternyata tidak 

berbanding lurus dengan banyaknya siswa yang mengerjakan tugas selama 

pembelajaran. Sebagian siswa masuk ke grup hanya untuk mengisi daftar hadir agar 

tidak dianggap alpa dalam mengikuti pembelajaran. Kasus ini sejalan dengan hasil 

penelitian Mahrani et al., (2020) yang menunjukkan bahwa beberapa siswa tidak 

mengikuti pembelajaran, akan tetapi mereka masuk ke grup hanya untuk sekedar 

mengisi absen saja. Kasus tersebut diakibatkan kurangnya keterlibatan orang tua 

selama pembelajaran daring. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran. Terdapat pengaruh positif dan signifikan keterlibatan orang tua, terhadap 

prestasi belajar matematika siswa (Fane & Sugito, 2019). 

Rata-rata keterlibatan perilaku siswa adalah sebesar 33,375%. Berdasarkan 

kategori keterlibatan, keterlibatan perilaku siswa tergolong pada kategori rendah. 

Meskipun beberapa aspek keterlibatan perilaku menunjukkan keterlibatan yang sangat 

rendah, namun pada aspek lainnya tergolong pada kategori sangat tinggi. Keterlibatan 

tertinggi siswa dalam aspek perilaku adalah dalam mengikuti instruksi yang diberikan 

dan mengisi daftar hadir.  
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Aspek ketiga yang diukur dalam penelitian ini adalah keterlibatan emosional 

siswa, dimana keterlibatan emosional ini diartikan sebagai minat dan reaksi afektif 

siswa terhadap kelas, teman sekelas, dan guru (Fredricks et al., 2004). Dari 24 siswa 

yang menginstall aplikasi kaizala, hanya 17 siswa yang mengakses bahan ajar yang 

diberikan. 17 siswa tersebut menunjukkan keterlibatan emosional sebagai berikut: 

Tabel 8. Persentase Keterlibatan Emosional Siswa 

Pernyataan 
Persentase (%) Jawaban 

Ya Tidak 

Saya senang belajar belajar matematika dengan 

menggunakan aplikasi kaizala 
94 6 

Saya senang memperoleh pengetahuan melalui kegiatan 

eksplorasi 
100 0 

Saya merasa tertantang menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan 
88 12 

Saya termotivasi untuk menyelesaikan soal latihan yang 

diberikan dengan baik 
94 6 

Saya merasa proses pembelajaran yang dilakukan 

sangat bermakna 
94 6 

Saya menikmati proses belajar yang dilakukan 94 6 

Saya merasa proses pembelajaran seperti ini lebih 

mudah dipahami. 
83 17 

Saya ingin materi lainnya juga diajarkan dengan cara 

yang sama 
76 24 

 

Berdasarkan data pada tabel 8, rata-rata persentase keterlibatan emosional siswa 

yang belajar dengan menggunakan aplikasi kaizala adalah sebesar 90,375% dengan 

kategori sangat tinggi. Bentuk keterlibatan emosional ini terlihat dari pernyataan 

sebagian besar siswa yang menyatakan bahwa mereka senang belajar matematika 

dengan menggunakan aplikasi kaizala. Perasaan senang ini akan mendorong siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga mereka dapat 

menyerap materi pembelajaran dengan baik. Daher (2020) menemukan bahwa 

efektivitas dukungan instruksional menggunakan teknologi membawa dampak positif 

pada emosi dan kemampuan komunikasi siswa dalam belajar. Keterlibatan emosional 

ini berbanding lurus dengan hasil belajar siswa, yang dalam penelitian ini diberikan tes 

kemampuan pemecahan masalah. Dari tabel 5 terlihat bahwa siswa yang terlibat dalam 

proses kognitif, memiliki keterlibatan emosional yang tergolong tinggi. Dampaknya, 

mereka yang memiliki keterlibatan kognitif dan emosional memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang tergolong pada kategori baik. Hasil ini sejalan dengan 
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pendapat Pekrun et al., (2010) yang menyatakan bahwa Keterlibatan emosional terkait 

erat dengan komponen keterlibatan lainnya.  

Pekrun et al., (2011) menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif, merupakan 

pendahulu dari keterlibatan emosional siswa yang sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran online. Studi lain memposisikan keterlibatan emosional sebagai penentu 

utama bagaimana siswa terlibat secara kognitif dan perilaku (Pentaraki & Burkholder, 

2017). Misalnya, Vuorela & Nummenmaa, (2004) menemukan bahwa siswa yang 

mengalami emosi negatif cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran dibandingkan dengan mereka yang memiliki emosi positif. Pentaraki & 

Burkholder, (2017) menekankan keterlibatan emosional sebagai fitur utama. Menurut 

mereka, emosi menentukan bagaimana siswa terlibat dengan lingkungan belajar mereka 

sementara perilaku dan kognisi adalah anteseden dari emosi. Um dkk. (2012) menyoroti 

pentingnya mempertimbangkan keterlibatan emosional dalam pembelajaran 

multimedia. Mereka melaporkan bahwa siswa menganggap materi pembelajaran tidak 

terlalu sulit dan menunjukkan peningkatan pemahaman. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) keterlibatan kognitif siswa 

tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata persentase keterlibatan kognitif sebesar 

70,375 %; (2) keterlibatan perilaku siswa tergolong pada kategori rendah dengan rata-

rata persentase keterlibatan perilaku sebesar 33,375%; (3) rata-rata persentase 

keterlibatan emosional siswa yang belajar dengan menggunakan aplikasi kaizala adalah 

90,375% dengan kategori sangat tinggi; dan (4) Nilai kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang terlibat dalam proses kognitif lebih besar dari nilai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). Hasil lain juga menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam proses 

kognitif memiliki rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematika yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam proses kognitif. 

Keterlibatan siswa dalam aspek kognitif berbanding lurus dengan keterlibatan 

emosionalnya. Artinya siswa yang melakukan kegiatan eksplorasi pemecahan masalah 

dengan menggunakan aplikasi kaizala, memiliki minat dan perasaan senang terhadap 

proses yang telah dilalui selama pembelajaran. Namun, tingginya keterlibatan kognitif 

dan emosional siswa tidak berbanding lurus dengan keterlibatan perilaku siswa. 

Keterlibatan perilaku yang tergolong rendah tidak dapat menggambarkan tinggi atau 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Meskipun begitu, keterlibatan 
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perilaku siswa dalam pembelajaran daring tetap perlu mendapatkan perhatian khusus 

dari guru dengan cara memaksimalkan peran orang tua dalam pengawasan pelaksanaan 

pembelajaran.  

Untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan untuk melakukan penelitian 

yang sama dengan mengukur keterlibatan siswa dalam eksplorasi pemecahan masalah 

dalam pembelajaran sinkronus menggunakan video konferensi. Penelitian tersebut akan 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran sinkronus.  
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