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ABSTRAK 

Kelas yang kondusif terjadi ketika guru dan siswa saling bekerja sama dalam 

menjalankan perannya. Guru yang menjadi pribadi yang penting dalam kelas untuk 

menjadikan kelas sebagai tempat memperoleh ilmu melalui pembelajaran. Fakta 

yang terjadi siswa tidak mampu memahami ukuran pemusatan data terlihat dari 

pertanyaan tentang rumus ukuran pemusatan data. Secara kognitif siswa kelas 12 

mampu berpikir secara abstrak dan logis. Berdasarkan hal tersebut seharusnya 

siswa mampu memahami ukuran pemusatan data. Tugas guru adalah membantu 

siswa membangun pengetahuan, dengan demikian guru berperan membantu 

pemahaman konsep sehingga tidak terjadi miskonsepsi tentang materi yang hendak 

dipelajari. Melihat permasalahan yang terjadi maka tujuan dari penulisan proyek ini 

adalah mengkaji peran guru dalam membantu pemahaman siswa tentang ukuran 

pemusatan data. Berdasarkan pembahasan, peran yang telah dilakukan oleh guru 

ada menjadi demonstrator dan fasilitator dalam membantu pemahaman siswa. Hasil 

penelitian yaitu guru menjadi sumber belajar bagi siswa dan menyediakan fasilitas 

tutor sebaya dalam membantu pemahaman siswa. Murid merupakan ciptaan Tuhan 

yang segambar dan serupa dengan Allah, serta memiliki keterbatasan. Peran guru 

dibutuhkan untuk membimbing pemahaman siswa akan pembelajaran. Saran yang 

dapat diberikan oleh penulis adalah dalam mengajar guru harus melihat 

karakteristik siswa sehingga dapat memilih strategi yang tepat dalam mengajar. 

Kata Kunci: Peran Guru, Pemahaman Siswa, Ukuran Pemusatan Data 

 

ABSTRACT 

Conducive classrooms occur when teachers and students work together in carrying 

out their roles. The teacher becomes an important person in the class to make the 

classroom a place to gain knowledge through learning. The fact that students are 

not able to understand the size of the concentration of data can be seen from the 

question of the formula to measure the concentration of data. Cognitive grade 12 

students are able to think abstractly and logically. Based on this, students should be 

able to understand the size of data concentration. The teacher's job is to help 

students build knowledge, thus the teacher's role is to help the understanding of 

concepts so that there is no misconception about the material to be learned. Seeing 

the problems that occur, the purpose of writing this project is to examine the role of 

the teacher in helping students understand the size of data centering. Based on the 

discussion, the role that has been carried out by the teacher is to become a 

demonstrator and facilitator in helping students' understanding. The results of the 

study are the teacher becomes a source of learning for students and provides peer 

tutoring facilities in helping students' understanding. Disciples are God's creations 

that are pictorial and similar to God, and have limitations. The teacher's role is 

needed to guide students' understanding of learning. The advice that can be given 
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by the writer is in teaching the teacher must look at the characteristics of students 

so they can choose the right strategy in teaching. 

Keywords: Teacher Role, Student Understanding, Data Centralization Size 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG   

 Pendidikan merupakan faktor penting yang harus diperoleh setiap individu 

dengan tujuan tertentu. Tujuan ini yang akan menuntun seperti apa individu 

bertindak. Knight berpendapat bahwa “Pendidikan mewujudkan kontrol yang 

sengaja dilakukan oleh pembelajar atau orang lain terhadap tujuan yang diinginkan” 

(2009, hal. 16). Setiap individu memiliki tujuannya masing-masing sehingga 

banyak cara yang dapat direalisasikan untuk mencapai target yang telah dirancang 

salah satunya melalui sekolah. 

  Sekolah merupakan tempat dimana individu memperoleh ilmu yang akan 

digunakan dalam mencapai tujuannya. Guru dan siswa dituntut untuk bekerja sama 

agar memperoleh hasil yang baik. Kerjasama ini berlangsung dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Kegiatan pembelajaran yang kondusif dapat menolong 

pembelajar untuk mengerti materi apa yang sedang dipelajari. Sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Harjali (2016) bahwa daerah belajar yang kondusif merupakan 

daerah belajar yang mampu membantu dalam memajukan ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik yang dapat dipraktekkan secara langsung. 

 Guru dan siswa harus memahami peran mereka sehingga terbangun 

lingkungan kelas yang kondusif. Guru haruslah menjadi pribadi yang memiliki 
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kompetensi dalam bidangnya sehingga mampu menjalankan peran dengan baik. 

Marbun (2015) menyatakan bahwa kompetensi guru ialah kemampuan dalam 

menjalankan tanggung jawab sebagai guru profesional dan mampu memiliki setiap 

kemampuan yang dituntut agar dapat melaksanakan tugas sebagai guru secara 

maksimal. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru ketika mengajar ialah 

kompetensi pedagogik. Berfokus pada kompetensi pedagogik tidak berarti 

mengabaikan kompetensi lainnya karena pada dasarnya kompetensi guru bersifat 

menyeluruh. 

 Menurut Marbun “Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau 

landasan kependidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan 

intelektual” (Marbun, 2015, hal. 49). Pengajar yang memiliki kompetensi 

pedagogik yang memadai dapat menjadikan pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa mampu belajar serta memahami materi yang diajarkan. Kesiapan guru juga 

harus disertai dengan kesiapan dan sejauh mana pemahaman siswa pada 

pembelajaran.  

 Ukuran pemusatan data adalah salah satu sub materi dalam pembelajaran 

matematika topik statistika. Ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral 

mempelajari tentang mean, median, modus. Materi ini telah diterima siswa sejak 

duduk dibangku SD, berlanjut ke tingkat SMP, SMA dan seterusnya, dengan ranah 

yang dibahas setiap jenjang akan lebih luas dari jenjang sebelumnya. Semakin 

tinggi jenjang pendidikan semakin luas ranah yang akan dibahas. Siswa SMA 
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seharusnya sudah mampu memahami materi ukuran pemusatan data karena telah 

dipelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya.  

Fakta yang terjadi dalam pembelajaran di kelas 12 salah satu sekolah di 

Bandung, siswa tidak dapat memahami rumus yang tentang ukuran pemusatan data. 

Siswa tidak mampu mengetahui tujuan penggunaan rumus ukuran pemusatan data 

yaitu mean, median, modus. Siswa bingung dengan rumus dan tidak memahami 

notasi-notasi yang ada dalam rumus. Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), 

menyebutkan indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain: 

Menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), memberi contoh dan non-contoh dari 

konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, mengaplikasikan 

konsep atau algoritma pemecahan masalah. Berdasarkan indikator yang ada maka 

siswa termasuk dalam siswa yang tidak mampu memahami konsep dari materi 

tersebut. 

 Siswa tidak mampu memahami tentang materi yang dijelaskan oleh guru 

saat pembelajaran, maka guru harus mencari cara agar siswa mampu memahami 

materi yang sedang dipelajari. Pemahaman akan materi yang dipelajari membantu 

siswa untuk pembelajaran yang akan datang. Guru Kristen juga dapat mengalami 

permasalahan pada pemahaman siswa. Siswa yang tidak mampu memahami materi 

pembelajaran harus mendapatkan bantuan agar mampu memahami materi 

pembelajaran.  
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 Sekolah Kristen memiliki tugas untuk membantu setiap siswa menerima dan 

mengetahui hadiah yang disediakan Tuhan bagi pribadi mereka masing-masing 

sehingga mampu mengetahui tempat pelayanan mereka dalam masyarakat (Knight, 

2009). Pendidik Kristen perlu untuk membantu siswa dalam segala aspek 

kehidupannya, salah satunya adalah kognitif siswa. Pemahaman siswa akan materi 

pembelajaran yang baik dapat membantu siswa dalam kehidupannya selanjutnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan paper ini adalah untuk 

mengkaji peran pengajar membantu pemahaman siswa tentang ukuran pemusatan 

data. 

UKURAN PEMUSATAN DATA 

 Salah satu pelajaran yang teridentifikasi terdapat pada setiap jenjang 

pendidikan ialah statistika. Ukuran pemusatan adalah salah satu sub materi yang 

ada dalam pelajaran matematika. Ukuran pemusatan data merupakan inti dari suatu 

data yang menyeluruh sehingga mampu menggambarkan ciri-ciri dari populasi 

yang sedang dipelajari (Lungan, 2006). Ukuran pemusatan data dapat dikatakan 

sebagai suatu pusat dari kumpulan data yang dapat menjadikan kumpulan data 

tersebut memiliki karakteristiknya. Ukuran pemusatan data ini merupakan salah 

satu sub materi dari topik statistika yang dipelajari oleh banyak pihak. 

Ukuran pemusatan data membahas tiga bagian besar yaitu mean, median, 

dan modus. Tiga bagian besar ini menjadi gambaran penting dari suatu data karena 

melaluinya dapat terlihat karakteristik data tersebut secara keseluruhan. Berikut 

pemaparan tentang tiga bagian mengenai ukuran pemusatan data: 
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a. Rata-rata (Mean) 

Rata-rata adalah suatu nilai yang mewakilkan kumpulan data (a set of data) dan 

memiliki kecenderungan memusat dan sering disebut ukuran kecenderungan 

memusat (Supranto, 2016, hal. 97). Rata-rata diperoleh dari hasil bagi jumlah data 

dan banyak data.  

b. Median 

Median adalah data yang memiliki posisi di tengah-tengah dari sebuah distribusi 

frekuensi dan membagi jumlah nilai menjadi dua yang sama banyak yaitu sebagian 

nilai berada di atas median dan sebagian nilai berada dibawah median 

(Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki, 2015). Median sering disebut sebagai nilai 

tengah dari suatu data. Ketika data yang ada berupa data ganjil maka data yang 

paling tengah merupakan mediannya, sedangkan jika data berupa data genap maka 

dua data yang ditengah dijumlahkan kemudian dibagi dua.  

c. Modus 

Modus adalah nilai yang memiliki kuota yang paling banyak diantara nilai-nilai 

yang lain dari sebuah pengukuran (Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki, 2015). 

Lebih sederhana lagi modus merupakan data yang paling banyak muncul dari pada 

data-data yang lain, tetapi ketika data-data tersebut memiliki banyak data yang 

sama maka tidak terdapat modus pada data di populasi tersebut.  

Ketiga ukuran pemusatan data ini dilihat dari definisi yang ada, terdapat 

perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lainnya. Jenis data adalah salah 

satu yang perlu diperhatikan dalam ukuran pemusatan data. Jenis data tersebut 
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adalah jenis data ordina, jenis data nominal dan jenis data interval (Durianto, 

Sugiarto, & Sitinjak, 2004). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran pemusatan 

data adalah ukuran yang mewakili suatu populasi yang sedang diteliti. Ukuran 

pemusatan data terbagi atas tiga bagian yaitu mean, media, dan modus. Penggunaan 

ketiga ukuran data ini juga dipengaruhi oleh jenis data. 

PERKEMBANGAN SISWA KELAS 12  

 Siswa adalah objek dari pembelajaran hal ini mengakibatkan seorang guru 

harus memiliki pengetahuan tentang siswa. Pada dasarnya siswa telah memiliki 

pengetahuan dasar sebelum dia memasuki masa sekolah. Perkembangan kognitif 

siswa tidak dapat disamaratakan untuk setiap pribadinya tetapi terdapat berbagai 

ciri yang dapat digambarkan untuk setiap tingkatannya secara umum. Siswa kelas 

12 pada umumnya berusia antara 15-16 tahun.  

Menurut Piaget anak usia 11 atau 12 tahun ke atas sedang dalam tahap 

operasi formal (formal operations) pada tahap ini anak sudah dapat berpikir dengan 

logis, dengan cara teoritis formal berdasarkan asumsi-asumsi dan hipotesis, dan 

dapat menarik kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu (Suparno, 

2001). Penting bagi siswa dapat berpikir logis, karena dapat membantu siswa dalam 

pemahaman terhadap konsep yang ada dalam matematika sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa (Usdiyana, Purniati, Yulianti, & Harningsih, 

2009). Dalam pembelajaran matematika berpikir kritis, logis dan kreatif sangat 

dibutuhkan sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah yang dipaparkan 
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Gaya belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman 

siswa. Gaya belajar merupakan suatu pola pribadi pembelajar yang membantu 

pembelajar untuk dapat belajar dengan baik (Faryadi, 2017). Menurut penelitian 

yang telah diadakan gaya belajar mempunyai pengaruh dalam kemampuan 

pemecahan masalah (Waskitoningtyas, 2017). Siswa yang dapat mengidentifikasi 

gaya belajarnya dan menggunakannya dengan baik dapat membantunya dalam 

mengerti setiap topik yang ada dalam pembelajaran matematika.  

Kecenderungan minat siswa dalam pembelajaran juga mengambil andil 

penting untuk memahami materi yang dijelaskan. Menurut penelitian yang 

diadakan oleh Khairin minat belajar mempengaruhi aktivitas belajar, mendorong 

untuk belajar dengan sungguh-sungguh, senang mengikuti pembelajaran dan dapat 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam belajar (Widyastuti, Wijaya, Rumite, & 

Marpaung, 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang diadakan oleh 

Siagian (2015), bahwa minat belajar dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa kelas 

12 telah memasuki masa formatif operasional, masa dimana sudah mampu berpikir 

logis dan abstrak. Dalam memahami suatu materi dapat dipengaruhi oleh gaya 

belajar serta minat dalam mempelajari materi tersebut. 

PERAN GURU  

Di Indonesia guru diharuskan memiliki empat kompetensi dasar yang dapat 

membantu mengarahkan dalam menjalankan peran guru yaitu kompetensi 
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pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Semua guru dituntut dengan empat kompetensi ini. Kompetensi 

pedagogik guru adalah kesanggupan seorang guru yang meliputi penguasaan 

teoritis serta praktis pada proses pembelajaran serta kemampuan dalam mengelolah 

pembelajaran (Susanto, 2016). Kompetensi pedagogik telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi 

Guru bahwa (1) Menguasai keistimewaan belajar dan aspeknya secara menyeluruh 

tanpa terkecuali. (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. (5) Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. (6) 

Memfasilitasi pengembangan potensi belajar untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan Belajar. (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. (10) Melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (Marbun, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Falachi, 

Kartana dan Utami (2017) bahwa kompetensi pedagogik guru berpengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa melalui penerapan pembelajaran 

matematika berbasis kurikulum 2013. Penelitian juga dilakukan oleh Karom, 

Ruhimat dan Dermawan menyimpulkan bahwa kompetensi pedagogik memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan media presentasi. 
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Guru memiliki peran penting yang harus dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Peran guru adalah sebagai pengorganisasi lingkungan belajar serta 

menjadi penyedia sarana dalam pembelajaran (Zein, 2016) Peran guru sebagai 

fasilitator dan demonstrator adalah dua dari banyak peran guru yang ada. Peran guru 

sebagai fasilitator sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran siswa.  Peran 

utama guru sebagai fasilitator adalah memfasilitasi semua hal dalam proses 

pembelajaran (Van Brummelen, 2006). Peran seorang guru sebagai fasilitator 

berpengaruh positif terhadap efektivitas belajar siswa (Rahmawati & Suryadi, 

2019). 

“Guru sebagai demonstrator adalah peran guru agar dapat mempertunjukan 

kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan 

memahami setiap pesan yang disampaikan” (Saifuddin, 2018, hal. 31). Guru 

seharusnya menguasai topik pelajaran yang akan dipaparkan pada saat 

pembelajaran serta tetap mengembangkannya dalam artian meningkatkan 

penguasaan akan ilmu yang dimilikinya, karena tersebut mempengaruhi hasil 

belajar siswa (Badrudin, 2014). Guru harus memiliki kesadaran bahwa dirinya juga 

merupakan pembelajar, sehingga terus-menerus meningkatkan diri dalam berbagai 

pengetahuan dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan demonstrator 

(Maeliah, 2012). Seorang guru mempengaruhi keadaan siswa secara kognitif 

melalui sarana yang telah disediakan dan kemampuan guru itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa ada empat kompetensi dasar harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi 

pedagogik membantu guru untuk menjalankan perannya dalam pembelajaran. 
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Kompetensi pedagogik menjadikan guru lebih siap menjalankan peran sebagai 

fasilitator dan demonstrator dalam kelas. Seorang guru harus setiap kompetensi 

yang ada dan memahami perannya agar dapat membantu siswa dalam memahami 

suatu materi.  

STRATEGI PEMBELAJARAN 

 Kegiatan pembelajaran adalah hal yang sangat kompleks yang terjadi di 

dalam kelas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi agar proses tersebut berjalan 

dengan baik dan tidak semua faktor dapat dikontrol oleh guru saat berada dalam 

kelas. Seorang pengajar harus memiliki cara yang tepat dalam menjalankan 

pembelajaran, yang disebut sebagai strategi pembelajaran.  

Strategi pembelajaran memiliki peran penting dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran.  Strategi pembelajaran merupakan suatu pola umum pembelajaran 

yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dengan 

mengintegrasikan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi agar siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditentukan. Menurut Wena strategi pembelajaran adalah “cara 

dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan 

siswa” (2009, hal. 21). Sudjana berpendapat bahwa “strategi mengajar adalah 

tindakan nyata dari guru atau praktek guru dalam melaksanakan pengajaran melalui 

cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien” (2013, hal. 147). Sejalan 

dengan itu, Haidir dan Salim (2014, hal. 102) berpendapat bahwa “strategi 

pembelajaran merupakan pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan 
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diambil dan digunakan guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang 

sesuai dalam pembelajaran”.  

Berdasarkan pemaparan di atas, strategi pembelajaran merupakan tindakan 

guru secara aktif dan kreatif dalam mengkondisikan suatu pembelajaran dalam 

kelas agar lebih baik. Hal ini, menunjukan bahwa strategi pembelajaran mencakup 

model pembelajaran dan metode pembelajaran yang dipakai guru dalam proses 

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menjelaskan materi kepada siswa. 

Keberhasilan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran dapat ditunjang oleh 

kemampuan guru dalam melihat situasi dalam pembelajaran seperti tujuan 

pembelajaran, karakteristik siswa, hambatan sumber belajar dan ciri khas bidang 

studi (Wena, 2009). 

Dua standar yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika adalah 

standar isi dan standar proses. Kedua standar ini saling berkaitan satu dengan yang 

lain sehingga tidak dapat dipisahkan, setiap standar isi yang ingin dicapai, haruslah 

juga tercapainya standar proses yang ada. Menurut NCTM (2000) ada lima standar 

proses yaitu problem solving, communication, reasoning, representation dan 

connections, dan lima standar isi yaitu bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, 

pengukuran dan analisis dan probabilitas. Seorang guru harus mampu membuat 

strategi pembelajaran yang dapat mencakup standar proses ada sehingga mampu 

membantu siswa dalam mempelajari ukuran pemusatan data. 

 Beberapa strategi pembelajaran yang digunakan guru untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam materi ukuran pemusatan data menurut beberapa 

penelitian. Model Pembelajaran Hands-Out pada materi statistika. Model ini dapat 
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menaikkan tingkat pemahaman siswa karena dapat berinteraksi langsung dengan 

alat peraga sehingga hasil dari penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh 

siswa meningkat pada materi statistika (Trisilahayati, 2017). Pemberian test 

formatif dengan umpan balik juga membantu dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa yang berarti siswa memahami materi statistika (Darwis, 2017). Penerapan 

model pembelajaran PBL dengan metode tutor sebaya juga mampu membantu 

siswa, karena dalam pembelajarannya siswa lebih aktif dalam menemukan konsep 

materi dengan menyelesaikan masalah dan berdiskusi dengan teman (Fauzan, 

Saleh, & Prabowo, 2019). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara guru dalam mengelola pembelajaran dalam kelas, 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang mengintegrasikan model, metode dan media pembelajaran. 

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran matematika haruslah menunjang. 

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat 

menunjang standar proses dan standar isi yang ada. 

MISKONSEPSI UKURAN PEMUSATAN DATA 

 Miskonsepsi secara umum dapat diartikan sebagai salah konsep.  Menurut 

Fitriah miskonsepsi merupakan suatu pemahaman yang tidak tepat tentang konsep, 

pemakaian konsep yang salah, pengelompokan contoh-contoh yang salah, 

kekeliruan konsep-konsep yang berbeda-beda serta hubungan tingkatan konsep 

yang tidak sesuai (2014). Suparno mengungkapkan ada beberapa tingkatan 
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perbedaan pemahaman atau miskonsepsi yang terjadi yaitu berupa konsep awal, 

kesalahan, hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif atau 

pandangan yang naif (Antasar, 2016) 

Miskonsepsi siswa terjadi melalui banyak hal yang mungkin secara sadar 

atau tidak sadar guru berperan andil di dalamnya. Faktor penyebab miskonsepsi 

antara lain berasal dari siswa, pengajar, buku teks, konteks dan cara mengajar 

(Sarlina, 2015). Dalam ukuran pemusatan data dengan tiga topik yang dibahas ada 

beberapa konsep   

Secara keseluruhan siswa tidak dapat memahami makna dan kegunaan dari 

mean, modus, dan median (Striawan, 2018): (1) Permasalahan pada rata-rata adalah 

siswa kebingungan membedakan antara jumlah data dan banyak data. (2) 

Permasalahan pada median yaitu siswa sering lupa untuk mengurutkan data. 

Padahal seharusnya siswa mengurutkan data terlebih dahulu. (3) Permasalahan 

pada modus yaitu siswa sering terjebak dengan banyak data yang sama sehingga 

siswa menulis semua data yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin 

menyatakan beberapa kesalahan siswa dalam ukuran pemusatan data yaitu (1) 

kesulitan dalam menentukan data yang akan digunakan untuk menentukan nilai 

rata-rata dari suatu kelompok data. (2) siswa masih keliru dengan menggunakan 

rumus-rumus yang ada (2017). 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pengamatan saat mengajar, siswa kelas 12 tidak dapat 

memahami cara menggunakan rumus mean, median, modus dalam pembelajaran 
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tentang ukuran pemusatan data. Terlihat dari siswa yang  bertanya tentang rumus 

ukuran pemusatan data yaitu mean, median dan modus. Ukuran pemusatan data ini  

sudah dipelajari siswa sejak berada pada jenjang sekolah dasar dan berlanjut pada 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Siswa kelas 12 SMA 

seharusnya mampu dalam memahami materi ukuran pemusatan data.  

Karakteristik siswa kelas 12 secara kognitif di kelas yang guru ajarkan 

ternyata siswa tidak mampu untuk memahami konsep matematika dengan cepat, 

dan belum mampu berpikir secara abstrak. Dilihat dari perkembangan kognitif 

siswa yang dikembangkan oleh Piaget seharusnya siswa kelas 12 yang berada pada 

rentang usia 16-18 tahun telah masuk pada tahap operasi formal. Tahap ini menjadi 

tahap siswa dapat berpikir secara logis, sudah mampu berpikir secara abstrak, dan 

berpikir secara logis dalam mengambil kesimpulan dari asumsi-asumsi yang ada 

(Suparno, 2001).  Seharusnya siswa mampu untuk memahami ukuran pemusatan 

data tentang mean, median dan modus yang pada dasarnya memerlukan pemikiran 

logis dan mampu berpikir secara abstrak, tetapi siswa tidak mampu memahami hal 

tersebut.  

Guru yang telah mengerti tentang karakteristik siswa, seharusnya mampu 

memilih strategi yang tepat dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat perlu 

diperhatikan oleh guru dalam menjalankan kelas. Hal ini terjadi karena strategi 

pembelajaran adalah suatu cara yang diambil oleh guru untuk menentukan metode 

pembelajaran, model pembelajaran serta hal yang berkaitan dengan pembelajaran 

agar dapat berjalan dengan baik (Haidir & Salim, 2014). Strategi pembelajaran yang 

tepat dapat membantu guru dalam mengajar dan siswa untuk belajar.  
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Fakta yang terjadi siswa tidak memahami materi ukuran pemusatan data. 

Siswa bingung terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai notasi-

notasi yang terdapat dalam rumus ukuran pemusatan data. Miskonsepsi menjadi 

salah satu faktor yang membuat siswa tidak memahami materi ukuran pemusatan 

data. Suparno menyatakan perbedaan pemahaman atau adanya miskonsepsi pada 

siswa terdapat pada konsep dasar serta adanya kekeliruan dalam memahami materi 

(Antasar, 2016). Akibatnya terjadi miskonsepsi sehingga siswa tidak memahami 

konsep yang sebenarnya dari ukuran pemusatan data. 

Penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa dipengaruhi oleh beberapa hal 

yaitu pelajar, konteks, buku pelajaran, guru, dan cara mengajar (Sarlina, 2015). 

Peran guru sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru 

memiliki tanggung jawab untuk membuat siswa mengerti dengan setiap pelajaran 

yang dipelajari oleh siswa. Guru harus memahami perannya sebagai seorang 

fasilitator dan demonstrator dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga 

membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari. 

Peran guru sebagai demonstrator menjadikan dirinya sebagai sumber dari 

setiap materi pembelajaran. Guru sebagai sumber materi mengharuskan dirinya 

untuk dapat memahami dengan secara menyeluruh setiap materi yang akan 

diberikan. Guru sebagai demonstrator dituntut untuk dapat memperbarui semua 

ilmu yang ada dalam dirinya, sehingga guru dapat menjadi sumber belajar yang 

baik bagi siswa. Guru yang menjalankan perannya sebagai demonstrator dalam 

memilih strategi pembelajaran haruslah sesuai dengan karakteristik siswa.  
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Siswa kelas 12 secara kognitif memiliki karakteristik yaitu mampu berpikir 

secara logis dan abstrak serta dapat menarik kesimpulan secara tidak langsung. 

Karakteristik siswa ini memungkinkan siswa untuk memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Strategi yang tepat dapat membuat 

siswa dan guru dapat menjalankan perannya dengan baik dalam kelas.  

Strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan menggunakan metode 

ceramah dan pemberian soal. Guru menjadi pusat informasi dengan menjelaskan 

materi dan siswa mendengarkan penjelasan guru. Selama proses pembelajaran guru 

mengamati dan mendapatkan bahwa beberapa siswa tidak mengerti dengan 

penjelasan guru sehingga guru harus membantu siswa dalam memahami setiap 

konsep yang ada. Guru mengupayakan usaha untuk membantu siswa memahami 

materi ukuran pemusatan data. 

Guru menggunakan metode cerama pada saat mengajar dalam kelas. Peran 

sebagai demonstrator ini terjadi ketika guru menyampaikan materi pembelajaran 

dalam kelas, guru menjadi pusat informasi sehingga siswa mampu memahami 

materi yang dipelajari. Siswa yang tidak memahami materi tentang ukuran 

pemusatan data dapat bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan dengan 

setiap materi yang dimiliki oleh guru, sehingga siswa mampu memahami materi 

pemusatan data yang telah dipelajari. 

Peran guru sebagai fasilitator menyediakan setiap sarana yang dibutuhkan 

untuk menunjang proses pembelajaran. Siswa yang tidak memahami tentang 

ukuran pemusatan data melalui penjelasan guru dapat memahami melalui fasilitas 

yang diberikan oleh guru. Guru menyediakan fasilitas berupa tutor sebaya. Tutor 
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sebaya ini dipilih dengan menanyakan kepada siswa yang telah memahami ukuran 

pemusatan data pada saat guru menjelaskan materi.  

Tutor sebaya diberikan untuk memfasilitasi siswa yang belum memahami 

materi ukuran pemusatan data. Siswa yang memahami materi pembelajaran 

kemudian menjelaskan kepada siswa yang belum memahami tentang ukuran 

pemusatan data. Siswa yang awalnya tidak memahami materi tentang ukuran 

pemusatan data dapat memahami melalui penjelasan dari tutor sebaya yang 

disediakan. Penelitian yang telah dilakukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL metode tutor sebaya mampu membantu meningkatkan hasil 

belajar karena melalui pembelajaran yang aktif dan menyelesaikan masalah yang 

ada dengan berdiskusi dengan teman (Fauzan, Saleh, & Prabowo, 2019). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Suprijadi (2010) pembelajaran matematika yang 

menggunakan metode tutor sebaya memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil 

belajar dan pengalaman belajar siswa. 

Siswa lebih mudah memahami tentang ukuran pemusatan data dikarenakan 

bahasa yang dipakai oleh tutor sebaya mudah dipahami karena memiliki cara 

penyampain yang sama. Menunjang hal tersebut, guru juga harus menyediakan 

setiap perlengkapan yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Dalam 

menjalankan perannya baik sebagai fasilitator maupun demonstrator guru harus 

memperhatikan karakteristik siswa, sehingga dalam pembelajaran guru dapat 

menjalankan dengan baik.  

Melihat siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran serta 

perkembangan siswa yang kurang sesuai yang penelitian yang dilakukan, sebagai 
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seorang guru harus tetap memandang siswa sebagai manusia yang utuh. Guru harus 

tetap memandang siswa sebagai gambar dan rupa Allah yang utuh dan memiliki 

akal dan pikiran sama seperti Allah walaupun memang terbatas (Ericson, 2003). 

Keterbatasan yang dimiliki siswa tidak menjadi penghalang untuk guru dapat 

membantu siswa. 

Peran guru sebagai fasilitator dan demonstrator sangat penting untuk 

melihat strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan saat proses 

pembelajaran. Guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi-kompetensi guru, 

salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini dapat membantu guru 

untuk mengelola kelas, merancang pembelajaran dan mengidentifikasi karakteristik 

siswa (Susanto, 2016).  

Penentuan strategi pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa 

seperti sudah sejauh mana pemahaman akan materi. Strategi pembelajaran yang 

dipilih harus sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga memudahkan siswa 

memahami materi ukuran pemusatan data. Karakteristik siswa haruslah dilihat 

secara menyeluruh baik dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Strategi 

pembelajaran dalam matematika haruslah mencakup standar isi serta standar 

proses. Kedua standar saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya. Strategi pembelajaran yang dipilih dalam materi ukuran pemusatan 

data pun harus mencakup kedua standar tersebut. 

Upaya lain yang dapat diterapkan guru adalah dengan memilih strategi 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa serta sampai dimana 

pemahaman siswa. Beberapa contoh upaya yang telah dilakukan oleh guru dalam 
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beberapa penelitian yang dapat membantu siswa membantu pemahaman siswa 

tentang materi statistika adalah dengan menggunakan model pembelajaran hand’s-

out, pemberian test formatif dengan umpan balik, dan penerapan model 

pembelajaran PBL dengan metode tutor sebaya pada pembelajaran matematika.  

Guru dalam merancang pembelajaran mengharapkan semua dapat 

terlaksana dengan baik, tetapi pada prakteknya tidak semua dapat berjalan dengan 

baik. Ketidaksesuaian perkembangan siswa dengan penelitian tidak menjadikan 

guru tidak mengajar dengan baik dalam kelas. Guru harus menyadari dirinya dan 

siswa yang merupakan ciptaan Allah yang terbatas. Ada ranah di mana manusia 

tidak dapat mencapainya secara instan tetapi melalui proses dan ada hal yang 

memang tidak dapat dilakukan sebagai manusia. Dosa ada dengan mengubah tujuan 

tindakan manusia berbuat sesuatu tetapi tidak mengubah esensi dari gambar Allah 

dalam diri manusia (Hoekema, 2003). Seorang guru Kristen tidak hanya 

menyampaikan materi pelajaran tetapi juga sebagai penyebar kabar sukacita dan 

sebagai agen rekonsiliasi di dalam kelas (Knight, 2009). Guru Kristen tidak hanya 

berfokus kepada materi tetapi juga kepada tujuan utama yaitu mengenalkan Kristus 

dan juga kehendakNya. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

a. Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa peran guru dalam 

membantu pemahaman siswa tentang ukuran pemusatan data adalah dengan 

menjalankan peran sebagai demonstrator yang menjadi sumber belajar bagi siswa 
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dan menjalankan peran sebagai fasilitator yaitu dengan menyediakan tutor sebaya 

sehingga materi pembelajaran dapat dimengerti oleh semua siswa. 

 Dalam melaksanakan peran yang membantu siswa memahami ukuran 

pemusatan data, guru melihat bahwa siswa tidak memiliki kemampuan yang sama 

satu dengan yang lain, sehingga sangat perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu 

dengan baik dan matang. Guru harus melakukan perannya dengan maksimal 

sehingga mampu mengembangakan talenta-talenta yang dimiliki oleh siswa. Hal 

yang perlu disadari juga bahwa semua yang dilakukan guru harus didasari akan 

iman kepada Kristus sehingga Roh Kudus yang akan memampukan siswa dan guru 

dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing. 

b. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah dalam mengajar guru harus 

melihat karakteristik siswa sehingga dapat menentukan strategi yang sesuai dalam 

mengajar. Guru juga harus memahami dengan baik perannya dalam kelas. Peneliti 

yang ingin mengkaji topik yang sama, dapat mengkaji dari sisi perkembangan 

emosional siswa terhadap pembelajaran matematika. 
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