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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Seminar Nasional Pendidikan Matematika telah 

selesai disusun dengan tema “Memantapkan Karakter Semangat PAGI (Peduli, Amanah, 

Gigih, Inovatif) Melalui Inovasi Pembelajaran Matematika”. Prosiding ini disusun dengan 

maksud agar dapat dijadikan pedoman bagi peserta Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

2017 yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan pada tanggal 13 Mei 2017. Prosiding ini memuat Makalah Utama, serta 

kumpulan makalah pendidikan matematika.  

Kami menyadari bahwa prosiding ini dapat diwujudkan berkat kerjasama, partisipasi, 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu terselenggarannya seminar nasional pendidikan 

matematika 2017 ini.  

 

Surabaya, 13 Mei 2017  

 

 

Panitia 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 

 

Assalamualaikum Wr, Wb. 

Yang terhormat, Drs. Djoko Adi Walujo, ST., MM., DBA., Rektor Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya. Yang terhormat Drs. Subanji, M.Si., Prof. Dr. Siti M. Amin, M.Pd. 

Yang terhormat, Dr. Ujang Rohman, M.Kes., Dekan FKIP Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 

Yang terhormat, Nur Fathonah, S.Pd., M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika. 

Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen serta semua peserta seminar nasional 

pendidikan matematika yang berbahagia. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan  

rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar nasional 

pendidikan matematika dalam “Memantapkan Karakter Semangat PAGI (Peduli, Amanah, 

Gigih, Inovatif) Melalui Inovasi Pembelajaran Matematika”. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

senantiasa memberikan bimbingan demi kelancaran acara seminar nasional pendidikan 

matematika ini dan semoga dapat memberi banyak manfaat bagi perkembangan pendidikan 

di Indonesia. 

Pada kesempatan ini, perlu kami laporkan bahwa peserta 300 orang yang terdiri dari 

Dosen Perguruan Tinggi, Guru, mahasiswa S1/S2/S3, praktisi pendidikan dan pemerhati 

pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemakalah utama, Drs. Djoko Adi 

Waluyo, ST., MM., DBA., Drs. Subandi, M.Si., dan Prof. Dr. Siti Amin, M.Pd., atas 

waktunya untuk dapat member kontribusi pada seminar nasional matematika ini. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 

Djoko Adi Waluyo, ST., MM., DBA., Dekan FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

Dr. Ujang Rohman, M.Kes., Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Nur Fathonah, 

S.Pd., M.Pd., Penerbit Erlangga serta rekan-rekan panitia di jurusan pendidikan matematika 

(FKIP) dan pengurus HIMATIKA Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah 

memberi dukungan moril maupun materiil hingga terselenggaranya acara ini. 

Terima kasih kami ucapkan pula kepada para Dosen Perguruan Tinggi, Guru, 

mahasiswa S1/S2/S3, praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan atas antusiasmenya 

untuk berpartisipasi dalam seminar nasional pendidikan matematika ini. 

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu 

sudilah kiranya para undangan, peserta dan pemakalah untuk memaafkan apabila ada hal-hal 

yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan seminar nasional pendidikan matematika ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah kita semua. Amin. 

 

Ketua Panitia 

 

 

Fiki Yanuar 
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Seminar Nasional 

Memantapkan Karakter Semangat PAGI (Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif) Melalui 

Inovasi Pembelajaran Matemetika 

Pemateri, Subanji 

 

Pembelajaran Kreatif Untuk Menumbuhkan Nilai-Nilai 

Karakter Dalam Belajar Matematika 
 

Pada dekade terakhir masalah karakter menjadi pembahasan yang sangat intensif di dunia 

pendidikan. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa untuk membangun peradaban yang baik 

di era global hanya bisa dilakukan melalui pembentukan karakter yang baik.  Beberapa ahli 

telah menekankan peranan pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter manusia 

(Lickona, 2003; Chapman, 2011; Narvaez & Lapsley, 2006; Bercowitz & Bier, 2005). 

Lickona (2003) menjelaskan bahwa ada sepuluh nilai-nilai utama dalam membentuk 

karakter yang baik, meliputi wisdom (kebijaksanaan), justice (keadilan), fortitude 

(ketabahan), self-control (penguasaan diri), love (memiliki rasa cinta), positive attitude (sikap 

positif), hard work (kerja keras), integrity (integritas), gratitude (sikap mau berterimakasih 

kepada orang lain), dan humility (kerendahan hati). Lebih lanjut Lickona menegaskan bahwa 

nilai-nilai utama yang membentuk karakter tersebut perlu dikembangkan di sekolah. Hal ini 

bisa dilakukan dalam kegiatan penanaman nilai-nilai secara periodik, bisa mingguan, 

bulanan, dan tahunan. Sekolah juga perlu mengembangkan model penanaman nilai-nilai 

tersebut melalui kurikulum pendidikan di sekolah. Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke 

dalam kurikulum dan kegiatan sekolah akan menjadi lebih efektif jika dilakukan secara 

bersama dan komprehensif.     

Chapman (2011) menyarankan agar penanaman nilai-nilai karakter di sekolah diwujudkan 

dalam bentuk pendidikan karakter.  Lebih lanjut, Chapman menjelaskan sebagai berikut.  

The main idea of Character Education is to improve the behavior and attitudes of 

students at  school. According to Charac-ter Education, the application of social-

emotional and character development (SECD) in classrooms is about teaching, 

practicing, and modeling essential personal and civic life habits and skills that are 

almost universally understood as making people good human beings 

Pendidikan karakter digunakan untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai yang berkaitan 

dengan perilaku dan sikap siswa di sekolah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

melaksanakan pendidikan karakter kepada siswa di sekolah, salah satu yang utama adalah 

modeling.  Hal ini ditegaskan oleh Chapman (2011) seperti berikut. 

Many different strategies have been developed to continue to improve the design of the  

program. Modeling is a main component to the success of Character Education. Another 

successful idea is to have the students help write the rules for the classroom. Students 

can pick important character traits such as fairness, respectfulness, and honesty that 

they all feel are important to follow. Other constructive strategies proven effective for 

teaching Character Education include: direct instruction, cooperative learning, role 

playing, and service projects. 

Pendidikan karakter bisa dilakukan secara terintegrasi dalam praktik pembelajaran. Siswa 

bisa diajak untuk membangun kesepakatan bersama dengan menuliskan aturan-aturan yang 

memuat nilai-nilai karakter yang diperlukan dalam proses pembelajaran, misalnya dalam 

diskusi harus menghargai pendapat orang lain, harus menghormati orang lain, harus jujur, 

dan harus adil.  

Narvaez & Lapsley (2006) menekankan pentingnya mengintegrasi-kan pendidikan 

karakter ke dalam praktik pembelajaran. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran 
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yang dapat menumbuhkembangkan karakter siswa. Guru juga perlu memberikan porsi yang 

cukup untuk memasukkan nilai-nilai karakter yang baik kepada siswa baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Bercowitz & Bier (2005) mengaji praktik pendidikan karakter 

guru di sekolah. Guru perlu mendapatkan “cara” mengintegrasikan pendidikan karakter ke 

dalam praktik pembelajaran di kelas, juga perlu ada upaya peningkatan kesadaran guru 

terhadap pentingnya mengintegrasikan pendidikan karakter ke praktik pembelajaran.  

Pendidikan karakter semakin dirasakan penting seiring perkembangan tantangan 

kehidupan. Pada saat ini, hampir setiap hari siswa dihadapkan pada informasi-informasi yang 

“tidak jarang” menunjukkan karakter “tidak baik”, seperti yang ditayangkan di sinetron, film, 

pertunjukan langsung, dan sebagainya. Demikian pula berbagai perilaku negatif sering 

disaksikan oleh siswa melalui berbagai media, seperti adanya tawuran pelajar, tawuran 

suporter, tindakan anarkis, keterlibatan dalam narkoba, dan sebagainya.  Berdasarkan 

beberapa temuan tentang pentingnya pendidikan karakter dan tantangan yang dihadapi oleh 

siswa, maka perlu ada upaya sistematis untuk membangun karakter yang baik dan sekaligus 

membentengi siswa dari berbagai pengaruh negatif. Upaya tersebut harus dilakukan secara 

menyeluruh mulai dari pendidikan tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Tulisan ini 

menyajikan beberapa gagasan pembelajaran kreatif untuk menumbuhkan karakter yang baik 

pada siswa, antara lain pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis lingkungan, 

pembelajaran untuk pengembangan berpikir. 

 

PEMBELAJARAN BERMAKNA  

Subanji (2013) menjelaskan bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses 

sistematis dan terencana yang dirancang oleh pembelajar (guru) untuk membelajarkan siswa 

sehingga siswa mampu: (1) mengonstruksi pengetahuan (materi) baru melalui pengaitan 

dengan pengetahuan lama, (2) memahami materi lebih dari sekedar tahu, (3) mampu 

menjawab apa, mengapa, dan bagaimana; (4) menginternalisasi pengetahuan ke dalam diri 

sedemikian hingga membentuk perilaku, dan (5) mengolah perilaku menjadi karakter diri. 

Karakter sebagai target akhir dalam pembelajaran bermakna dan sebagai bentuk enkapsulasi 

dari proses belajar.  Karena itu pembelajaran bermakna sangat penting dalam membentuk 

karakter siswa. Subanji (2014) melakukan revitalisasi pembelajaran bermakna disajikan 

seperti berikut  

 
Gambar 1.1 Diagram Revitalisasi Pembelajaran Bermakna 
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Pembangkit Belajar 

Pemicu Berpikir 

Pemberi schafollding  

Mengaitkan pengeth 

lama-baru   

Paham lebih da-ri 

sekedar tahu   

Mampu menjawab: apa, 
mengapa, bagaimana 

Internalisasi pengeta-huan 

ke perilaku     

Terbentuk menjadi karakter  

diri 

AUSUBEL 

Teaching by 
modeling & 

Learning 

by Doing 

Revitalisasi Pembelajaran Bermakna  
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Dalam pembelajaran bermakna, peranan guru adalah (1) mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan lama yang dimiliki oleh siswa, (2) menjadi pembangkit belajar, (3) 

memberikan scaffolding ketika dibutuhkan oleh siswa, dan (4) menjadi pemicu berpikir bagi 

siswa. Proses pembelajaran bermakna dilakukan dengan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan pengetahuan awal siswa. Dalam hal ini peran guru adalah merancang 

kegiatan pembelajaran yang dapat mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki siswa.  

Guru sebagai pembangkit belajar dimaknai dengan “intervensi” guru  dalam suatu proses 

pembelajaran diarahkan untuk menjadikan siswa lebih suka belajar  dan giat belajar. Guru 

sebagai pemberi scafolding (bantuan secukupnya) ketika siswa mengalami kesulitan dalam 

mengosntruksi atau memecahkan masalah. Guru juga perlu berperan dalam memicu siswa 

untuk berpikir. Dalam hal ini guru perlu memfasilitasi siswa dengan berbagai tantangan yang 

dapat memicu berpikir, antara lain melalui masalah tidak terstruktur, masalah kontesktual, 

dan lembar aktifitas yang menantang siswa.   

Karakter yang terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran bermakna antara lain: 

peduli, amanah, gigih, inovatif, kerja keras, kemandirian, kreatifitas, kritis, menghargai 

pendapat orang lain, dan menghormati perbedaan pendapat. Kerja keras dan kemandirian 

terbentuk dari komponen learning by doing. Belajar yang dilakukan dengan beraktivitas akan 

mendorong siswa untuk bekerja keras dan lebih mandiri. Ketika siswa belajar tentang materi 

waktu dengan mempelajari posisi masing-masing jarum jam, tidak cukup jika siswa hanya 

ditunjukkan dengan gambar jam dan posisi jarum jamnya. 

Siswa perlu membuat jam beserta ketiga jarumnya, sekaligus 

untuk mempraktikkannya. Guru bisa memanfaatkan kardus 

bekas untuk memfasilitasi siswa membuat miniatur jam. 

Dengan demikian siswa bisa memahami lebih dari sekedar tahu 

mengapa jam memiliki tiga jarum, bagaimana hubungan 

ketiga jarum jam tersebut, dan bagaimana membaca waktu 

ketika posisi jarum jam sudah diketahui, bagaimana kalau posisi 

jarum jam diubah. Siswa menjadi mandiri, kritis dan kreatif dengan mengembangkan media 

dan mempraktikkannya. Semua aktifitas siswa akan bermakna dan pada akhirnya siswa bisa 

membanggakan produk sendiri.  

Kegiatan kritis, saling menghargai dan menghormati perbedaan terjadi pada kegiatan 

pembelajaran kooperatif. Siswa yang belajar dalam kelompok, akan terjadi interaksi berpikir 

satu siswa dengan siswa lain. Siswa seringkali beradu argumen dalam proses diskusi. 

Perbedaan pendapat harus mereka selesaikan dengan cara yang baik, perlu saling menghargai 

pendapat dan saling menghormati temannya yang sedang berargumen.  

Contoh lain dari pembelajaran bermakna yang 

menumbuhkan kerja keras dan kreatif adalah pembelajaran 

membuat grafik fungsi linear. Guru memfasilitasi siswa 

dengan lembar kerja dan media yang berupa keras manila, 

benang, dan malem (untuk menempel benang).  Begitu 

diberikan lembar kerja, siswa langsung merespon dengan 

mempelajari masalah yang ada di Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Siswa memahami apa yang diinginkan dalam 

lembar kerja dan merencanakan penyelesaian. Mereka mencoba mengerjakan secara 

bersama-sama.  

Ketika siswa sudah memahami maksud dari masalah di LKS, mereka mencoba 

melanjutkan mengambil media kertas karton. Karena diminta menggambar grafik fungsi, 

sementara dalam media kertas karton belum ada skalanya, maka siswa mencoba membuat 

skala dengan memanfaatkan penggaris yang dimilikinya.  
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Ada satu kelompok yang tidak memiliki penggaris, 

sementara mereka harus membuat skala yang sama pada 

kertas karton. Ada seorang siswa yang mencoba 

membuat inisiatif dengan menggunakan tutupnya 

ballpoin untuk membuat skala. Setelah menyusun skala, 

siswa melanjutkan dengan menentukan dua titik yang 

dilalui oleh grafik fungsi yang diberikan. Siswa ternyata 

lebih menyukai menentukan dua titik dengan mencati 

titik potong sumbu-X dan titik potong sumbu-Y.  Kegiatan tersebut mencerminkan praktik 

pembelajaran bermakna yang dapat menumbuhkan karakter baik pada diri siswa. 

 

PEMBELAJARAN BERBASIS LINGKUNGAN 

Pembelajaran berbasis lingkungan dilandasi oleh dua pemikiran, yakni ilmu pengetahuan 

dibangun dari fenomena alam (termasuk lingkungan) dan ilmu pengetahuan terbentuk karena 

adanya kemampuan berpikir dari manusia. Pertama, pada dasarnya ilmu pengetahuan banyak 

yang dikonstruksi dari fenomena alam yang terjadi di lingkungan. Dari fenomena yang terjadi 

di alam dan di masyarakat dikaji berdasarkan berbagai disiplin ilmu, sehingga memunculkan 

materi-materi yang ada di bidang studi yang sekarang menjadi mata pelajaran di sekolah.  

Sebagai contoh fenomena gaya, percepatan, dan massa dikonstruksi menjadi Hukum Newton 

yang selanjutnya berkembang dalam fenomena lain di Mata Pelajaran Fisika. Di matematika, 

bilangan dikonstruksi dari fenomena membilang banyaknya suatu objek yang dikenal dengan 

bilangan asli. Ketika fenomena menuntut adanya penjumlahan dan pengurangan banyaknya 

objek, maka muncul konsep operasi bilangan. Berikutnya berkembang ke bilangan cacah, 

bilangan bulat, sampai bilangan rasional, irasional, dan imajiner yang didasari oleh fenomena 

“pola”.  Perkembangan bilangan beserta sifat-sifatnya berkembang terus dan menjadi materi 

utama di bidang studi matematika. Proses membangun ilmu pengetahuan seperti ini juga 

terjadi di bidang studi yang lain: bahasa, ekonomi, geografi, sosiologi, teknik, dan lain-lain. 

Karena itu sangat penting untuk membangun pembelajaran dengan memanfaatkan fenomena 

alam dan lingkungan.  

Kedua, ilmu pengetahuan terkonstruksi dari olah pikir manusia. Ilmu pengetahuan 

dibangun karena manusia memiliki kemampuan berpikir. Manusia sebagai makhluk yang 

dikaruniai pikiran bisa melakukan aktifitas mengonstruksi, mengolah, menganalisis, dan 

memutuskan suatu fenomena sedemikian hingga menjadi imu pengetahuan. Proses berpikir 

terus berkembangan sehingga menghasilkan perkembangan peradaban. Karena itu ilmu 

pengetahuan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan pemikiran manusia 

terhadap fenomena alam dan sosial yang sering disebut dengan lingkungan.   

Pembelajaran berbasis lingkungan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah 

pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan untuk membentuk 

pengetahuan pada peserta didik. Dalam hal ini peserta didik diperankan sebagai manusia 

yang aktif berpikir untuk membangun ilmu pengetahuan dari lingkungannya yang berwujud 

fenomena alam dan sosial.   Peran peserta didik sebagai pembangun pengetahuan perlu 

dikondisikan dalam proses pembelajaran, antara lain dengan: (1) memanfaatkan lingkungan 

untuk membelajarkan peserta didik, (2) mengonstruksi lingkungan untuk pembelajaran, dan 

(3) menghadapkan peserta didik pada masalah-masalah yang dibangun dari lingkungan. 

Memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran bisa dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya mendorong siswa untuk menggali nilai-nilai luhur di masyarakat selanjutnya 

dikonstruksi menjadi pengetahuan bermakna dan akhirnya menjadi karakter. Sebagai contoh 

masyarakat Indonesia yang terkenal dengan gotong royong dikonstruksi menjadi 

pembelajaran kooperatif untuk saling membantu sesama manusia dalam mencapai tujuan 

bersama. Fenomena banjir yang melanda berbagai daerah di Indonesia dapat dikonstruksi 
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untuk pembelajaran bagi siswa tentang pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk mengkritisi proses terjadinya banjir, 

penyebab banjir, dan bagaimana mengatasi banjir. Fenomena munculnya “Gojek” dapat 

dikonstruksi sebagai bahan belajar bagi siswa akan pentingnya aplikasi internet untuk 

meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan jaringan. Masih banyak fenomena lain yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran dalam menghadapi kenyataan dunia global yang “benar-

benar” melaju dengan pesat, seperti munculnya pasar-pasar modern yang menggusur pasar 

tradisional, munculnya “waralaba” di berbagai segmen kehidupan yang menjadi ancaman 

bagi toko-toko yang tersebar di masyarakat, munculnya toko on-line yang semakin 

“memanjakan” masyarakat dan mengancam toko tradisional, dan bahkan sangat mungkin 

terbentuknya layanan “maya” (termasuk pendidikan) yang akan mengancam generasi  

mendatang.  

Semua fenomena tersebut perlu dikelola oleh guru menjadi sumber belajar yang bermakna 

bagi peserta didik, sehingga mampu menghadapi perubahan peradaban atau bahkan menjadi 

pelaku dalam perubahan peradaban. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemas fenomena 

tersebut menjadi “masalah nyata” yang harus diselesaikan secara kreatif oleh peserta didik. 

Banyak solusi yang mungkin dimunculkan oleh peserta didik untuk menghadapi masalah 

tersebut dan inilah karakter kreatif yang sangat penting harus dimiliki oleh peserta didik. 

Pentingnya memberikan masalah yang memiliki banyak solusi telah ditekankan oleh 

Schukajlow dan Krug (2014), bahwa masalah yang memiliki banyak solusi dapat 

meningkatkan kreatifitas peserta didik. Lebih lanjut Schukajlow dan Krug (2014) 

menegaskan bahwa menggunakan masalah dunia nyata bagi siswa berarti belajar bagaimana 

mereka dapat menerapkan pengetahuan (matematika) dan membangun model (matematika) 

dalam kehidupan peserta didik saat ini dan masa yang akan datang.  

Pembelajaran berbasis lingkungan pada dasarnya mengajak, mendorong, dan 

memfasilitasi siswa untuk menemukan atau membangun pengetahuan melalui proses 

interaksi dengan lingkungan atau melalui masalah yang dikemas dari situasi lingkungan. 

Dalam praktiknya pembelajaran berbasis lingkungan bisa melalui problem based learning, 

inquiry, contextual teaching and learning (CTL), Realistic Mathematics Education (RME), 

saintifik, dan sebagainya. Pentingnya pembelajaran problem based learning, inquiry, dan 

CTL telah dibahas oleh Ahda (2016). Dari hasil kajiannya, Ahda (2016) menekankan 

perlunya mengajak siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari, siswa perlu 

terlibat secara aktif dalam proses menemukan konsep dan pemecahan masalah yang 

dikonstruksi dari praktik kehidupan.   Cheng (2013) menekankan perlunya pemanfaatan 

context dunia nyata untuk membangun masalah matematika untuk proses pembelajaran, yang 

telah familiar dikenal dengan istilah realistic mathematics education (RME). Dalam RME, 

matematika dipandang sebagai aktifitas manusia yang menghubungkan matematika dengan 

realitas. Realitas mengacu pada matematika yang relevan dengan situasi sehari-hari dan 

situasi masalah nyata dalam pikiran siswa.   

Pembelajaran berbasis lingkungan sebagi bentuk aktualisasi dari pembelajaran berbasis 

kehidupan. Bahwa peserta didik perlu dihadapkan pada masalah riil dalam kehidupan yang 

bisa dikonstruksi menjadi pengetahuan dan akhirnya dapat membentuk karakter siswa. Dalam 

hal ini pengetahuan “tidak hanya” sebagai konstruksi prosedur atau hafalan terhadap suatu 

fenomena, tetapi pengetahuan dibentuk oleh siswa melalui “masalah” dalam kehidupan yang 

bermakna dan menjadi bagian dari proses kehidupannya yang harus senantiasa dicarikan 

pemecahan. Keterampilan memecahkan masalah secara kreatif menjadi bagian karakter 

penting yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dunia global yang berlangsung 

sangat cepat dan dinamis. 
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PEMBELAJARAN UNTUK PENGEMBANGAN BERPIKIR 

Pada dasarnya pendidikan untuk mengembangkan tiga unsur yang ada dalam diri manusia: 

(1) cipta, (2)  rasa, dan (3) karsa. Subanji dkk (2014) menjelaskan bahwa unsur cipta (budi) 

berkenaan dengan akal (rasio) yang terkait dengan muncul dan berkembangnya ilmu 

(science) dan teknologi. Unsur rasa (estetika) akan menimbulkan nilai seni (art). Dengan rasa 

itu manusia menilai mana yang indah dan mana yang tidak indah. Ini terkait dengan “nilai 

keindahan”. Unsur karsa akan menimbulkan etika atau moral. Dengan karsa itu manusia 

menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini terkait dengan “nilai kebaikan” atau 

“nilai moral”.  

Akal manusia yang teraktualisasi dalam bentuk berpikir memiliki peran sangat penting 

untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar berdasarkan kenyataan yang 

diterima oleh akal. Berpikir juga terkait dengan suatu proses konstruksi pengetahuan. 

Pembentukan pengetahuan terjadi secara terus menerus dalam konteks belajar melalui proses 

berpikir. Karena itu guru perlu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan berpikirnya.  

Pengoptimalan unsur akal budi pada diri manusia tercermin dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Penemuan baru dalam bidang teknologi sebagai cerminan 

perkembangan akal budi telah membawa manusia semakin menjelajahi kemungkinan-

kemungkinan yang sebelumnya hanya ada dalam angan-angan. Perkembangan internet dan 

pemanfaatannya dalam bentuk aplikasi telah merambah di berbagai lini kehidupan 

menunjukkan adanya perkembangan akal budi manusia karena berpikir. Ini berarti 

pengembangan berpikir manusia sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran.  

Menurut Piaget (Subanji, 2015), ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan, maka akan 

terjadi proses adaptasi. Pada saat beradaptasi, seseorang mengalami dua proses kognitif, yaitu 

asimilasi dan akomodasi. Lebih lanjut proses asimilasi dan akomodasi divisualisasikan 

seperti Gambar 1 berikut. 

 
 

Gambar 1. Terjadinya Proses Asimilasi dan Akomodasi 

              Menyatakan kesesuaian antara struktur masalah dan skema yang dimiliki 

          Menyatakan ketidaksesuaian antara struktur masalah dan skema yang dimiliki 

Pada proses asimilasi, struktur masalah sudah sesuai dengan struktur berpikir (skema) 

yang dimiliki oleh siswa, sehingga stimulus tersebut dapat diinterpretasi secara langsung oleh 

siswa. Dalam hal ini terjadi pengintegrasian stimulus ke dalam skema yang sudah dimiliki.  

Ketika struktur masalah belum sesuai dengan skema yang dimiliki, maka akan terjadi proses 

modifikasi skema lama atau pembentukan skema baru sehingga struktur masalah dapat 

diintegrasi ke skemanya. Dalam proses pemecahan masalah, kedua proses, asimilasi dan 

akomodasi bisa terjadi secara bersama-sama.  

Dalam proses pembelajaran kreatif, hal penting yang harus dilakukan oleh guru adalah 

memfasilitasi siswa untuk berpikir. Peserta didik dikatakan mengalami belajar jika mereka 

melakukan proses berpikir. Dalam hal ini bisa terjadi konstruksi konsep dan pemecahan 

masalah melalui proses analitis, kritis, dan kreatif. Karena itu pemberian masalah (yang 
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menantang dan terjangkau) menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Guru perlu memfasilitasi peserta diidk dengan memberi masalah untuk dianalisis, dikritisi, 

dan dicarikan solusinya secara efisien dan efektif. Pemberian masalah yang menantang dan 

terjangkau dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, daya juang untuk menyelesaikan, pantang 

menyerah, dan terbentuk karakter kritis dan kreatif.  

Pembelajaran untuk pengembangan berpikir dapat diaplikasikan antara lain melalui 

pemecahan masalah, problem based learning, problem posing, problem creating. Pemecahan 

masalah menjadi menarik untuk diberikan kepada peserta didik, karena dapat menumbuhkan 

berpikir tingkat tinggi melalui masalah non rutin. Peserta didik akan mengembangkan 

strategi, mengeksplorasi alternatif-alternatif yang mungkin untuk penyelesaian, dan 

pengambilan keputusan atas solusi yang efisien dan efektif. Problem based learning ditandai 

dengan pemberian masalah ill-structured kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

sedemikian hingga peserta didik dapat mengonstruksi konsep-konsep yang ada pada masalah 

dan mencari solusi yang sesuai. Problem posing dilakukan dengan memfasilitasi siswa untuk 

mengajukan masalah baik dalam konteks pemecahan masalah maupun dalam konteks 

mengonstruksi konsep. Problem creating merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan 

memberikan masalah kepada peserta sekaligus diantisipasi jawabannya dan jawaban peserta 

didik digunakan untuk mengembangkan pertanyaan berikutnya. Proses tersebut berlangsung 

secara terus menerus sehingga peserta didik berkembang proses berpikirnya dan akan 

terbentuk karakter kerja keras, pantang menyerah (tangguh), kritis dan kreatif.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa pembelajaran kreatif untk menumbuhkan 

karakter peserta didik dapat dilakukan melalui pembelajaran bermakna, pembelajaran 

berbasis lingkungan, dan pembelajaran berorientasi pada pengembangan berpikir. Penerapan 

pembelajaran kreatif antara lain melalui problem based learning, inquiry, problem posing, 

problem creating, realistic mathematics education, dan contextual teaching and learning. 

Penerapan pembelajaran kreatif  dapat mewujudkan karakter siswa yang meliputi kerja keras, 

tangguh, mandiri, kreatif, kritis, saling menghargai dan menghormati perbedaan. 
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 Seminar Nasional 

Memantapkan Karakter Semangat PAGI (Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif) Melalui 

Inovasi Pembelajaran Matemetika 

Pemateri, Siti M. Amin 

 

PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI 

PEMBELAJARAN 

 

Pendahuluan 

Tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan siswa menghadapi masa depan 

mereka. Banyak tantangan dan masalah yang dihadapi para siswa di masa depan. Karena 

itulah mereka harus dipersiapkan dengan baik untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi 

masalah yang dihadapinya. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menyelesaikan dan 

mengatasi masalah. Hal itu juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan 

pendidikan di Indonesia. Karena itulah pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki 

kurikulum. Pada Kurkulum 2013 atau yang sering disebut juga sebagai Kurikulum Nasional 

pemerintah merumuskan Kompetensi Inti (KI) untuk setiap Mata Pelajaran. 

KI untuk setiap Mata Pelajaran terdiri atas 4 kompetensi, yaitu: KI 1 (terkait dengan 

kompetensi spiritual), KI 2 (terkait dengan kompetensi sosial), KI 3 (terkait dengan 

kompetensi pengetahuan), dan KI 4 (terkait dengan kompetensi keterampilan). Jika ke-empat 

KI tersebut disetarakan dengan ranah hasil belajar yang dikemukakan oleh Bloom, yang 

selama ini dipakai oleh Kemendikbud sebagai acuan, dapat dikatakan bahwa KI 1 dan 2 

setara dengan ranah afektif, K3 dan sebagian KI 4 setara dengan ranah kognitif, dan bagian 

yang lain dari KI 4 setara dengan ranah psikomotor. Di samping ketiga ranah hasil belajar 

yang dikemukakan Bloom, Gardner (1993, 1999) mengemukakan teori kecerdasan majemuk. 

Berdasar teori Gardner, setiap orang memiliki  kecerdasan verbal/linguistic, 

musical/rhythmic, logical/mathematical, visual/spatial, bodily/ kinesthetic,

 intrapersonal/ introspective, interpersonal/ social, dan naturalist/ physical world 

dengan intensitas yang berbeda (Gardner, 1993, 1999; Martin, 1996; Wahl, 1998). Dalam 

makalah ini kecerdasan intrapersonal/introspective, interpersonal/social untuk selanjutnya 

secara berturut-turut disebut kecerdasan intrapribadi dan interpribadi. Jika kedua teori 

tersebut disandingkan, dapat dikatakan bahwa ranah kognitif meliputi: kecerdasan Verbal, 

Logical, Visual, dan Naturalist, ranah afektif meliputi kecerdasan Intrapribadi  dan 

Interpribadi, serta ranah psikomotor meliputi kecerdasan Bodily dan Musical (Amin, 2006 a). 

Ranah afektif tersebut merupakan bagian dari karakter. 

Karena pada kurikulum ada empat KI, seharusnya pencapaian semua KI tersebut 

menjadi tanggung jawab semua guru pada setiap pembelajaran. Namun kenyataan di sekolah 

tidak demikian. Pada suatu proses pembelajaran, pencapaian KI 1 biasanya dilakukan guru 

dengan membiasakan siswa untuk berdoa saat mengawali pembelajaran dan bersyukur saat 

mengakhiri pembelajaran. Pencapaian KI 2, biasanya diharapkan sebagai efek pengiring 

suatu pembelajaran (karena untuk beberapa mata pelajaran, guru tidak harus menjabarkan 

indikator KI 2 pada RPPnya). KI 3 dan KI 4 pencapaiannya selalu dirancang dalam kegiatan 

pembelajaran dan  diharapkan dapat dicapai selama atau setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Sebenarnya pencapaian KI 2 dapat dilakukan guru dengan melibatkan 

kecerdasan inter dan intra pribadi siswa. Dengan pelibatan kedua kecerdasan tersebut dalam 

pembelajaran, diharapkan KI 2 dapat dicapai melalui pembiasaan yang dilakukan guru 

selama proses pembelajaran. Makalah ini membahas cara-cara yang dapat dilakukan guru 

untuk melibatkan kecerdasan interpribadi dan intra pribadi dalam pembelajaran.  
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Pembahasan 

A. Kecerdasan intrapribadi  

Kecerdasan intrapribadi merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menyadari 

perasaan dan pikiran sendiri. Dengan mendorong siswa untuk menjelaskan penalaran dan 

cara pikir atau melakukan refleksi, berarti guru telah melibatkan kecerdasan intrapribadi 

dalam proses pembelajaran. Komponen kecerdasan intrapribadi meliputi: menjelaskan 

penalaran dan cara pikir, melakukan perefleksian, dan konsentrasi pikiran. Berikut ini 

pengertian masing-masing komponen tersebut.  

1. Menjelaskan penalaran dan cara berpikir merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengkomunikasikan apa yang dipikirkannya baik secara lisan maupun tulisan. Untuk 

melatih kemampuan penalaran dan cara berpikir siswa, guru dapat meminta siswa untuk: 

a. merumuskan ulang masalah yang harus diselesaikannya, 

b. menjelaskan rencana penyelesaian atau selesaian masalah. 

Bila guru menemui kesulitan untuk meminta siswa melakukan dua hal di atas, guru 

dapat melakukan hal-hal berikut di awal pembelajaran. 

a. meminta siswa untuk memperkenalkan diri, 

b. memberi tugas singkat kepada siswa, misal: membaca puisi tentang konsep 

diri yang positif, secara bersama-sama kemudian siswa membacanya secara 

bergantian. Berikut adalah contoh puisi tentang konsep diri yang positif. 

 

Aku Anak Sholeh 

Aku (tepuk tangan 2 kali) 

anak sholeh (tepuk tangan 2 kali) 

Rajin sholat (tepuk tangan 2 kali) 

Rajin ngaji (tepuk tangan 2 kali) 

Orang tua (tepuk tangan 2 kali) 

dihormati (tepuk tangan 2 kali) 

Ibu guru (tepuk tangan 2 kali) 

dipatuhi (tepuk tangan 2 kali)  

Temanku (tepuk tangan 2 kali) 

disayangi  (tepuk tangan 2 kali) 

Cinta islam (tepuk tangan 2 kali) 

sampai mati, yes, yes, yes 

Laa ilaaha illallaahu Muhammadur rasuulullaah, yes, yes, yes.  

(Hasil pengamatan di Kelas I MIN Jambangan Surabaya) 

Dengan melafalkan puisi di atas, secara bergantian, diharapkan dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri pada siswa.  

Biasanya, suara beberapa siswa yang mengemukakan pendapat sulit didengar oleh teman 

sekelas atau guru. Bila guru ingin siswa tersebut 

bersuara yang lebih keras guru dapat memintanya 

dengan mengatakan:  

a. “Bisa lebih keras lagi, supaya teman-

temanmu dapat mendengar yang kamu 

katakan?”   

b. “Ya bagus, keras sedikit lagi!”  

 Guru dapat juga meletakkan tangan di dekat 

telinga dengan telapak tangan menghadap ke depan, 

yang menunjukkan ingin mendengar lebih jelas, seperti gambar di samping. 

2. Melakukan refleksi merupakan kemampuan seseorang untuk mengevaluasi hasil 

kerjanya. Untuk melatih siswa melakukan perefleksian, guru dapat meminta siswa untuk: 
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a. menjelaskan cara yang digunakan siswa untuk menyelesaikan masalah 

b. mengoreksi pekerjaan sendiri. Untuk meyakinkan guru bahwa siswa telah melakukan 

pengkoreksian terhadap pekerjaannya, guru dapat melakukan hal-hal berikut: 

1) meminta siswa untuk tidak menghapus pekerjaan mereka yang salah tetapi 

mencoretnya dan menggantinya dengan jawaban perbaikan, 

2) Agar siswa benar-benar melakukan pengkoreksian, guru dapat membuat 

perjanjian. Misal: untuk siswa yang mengatakan sudah melakukan pengoreksian 

tetapi masih melakukan kesalahan, nilainya akan dikurangi, 

3) mendiskusikan berbagai penyelesaian masalah yang diajukan siswa, 

4) mendiskusikan berbagai selesaian masalah yang dikerjakan siswa. 

c. memberi komentar terhadap hasil kerja sendiri atau hasil kerja temannya, 

d. membandingkan hasil kerja sendiri dengan hasil kerja temannya. 

3. Konsentrasi pikiran merupakan kemampuan seseorang untuk memusatkan pikiran 

terhadap sesuatu. Agar siswa dapat mengkonsentrasikan pikirannya, guru meminta mereka 

untuk: 

a. tetap menyelesaikan tugas, 

b. mengabaikan gangguan teman, 

c. menyediakan kelengkapan belajar, 

d. memotivasi siswa. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan guru untuk 

memotivasi siswa, misal: 

1)  dengan cara verbal. Contoh pemotivasian dengan cara verbal adalah: “Ya, 

bagus.”; “Ok, coba lanjutkan.”; “Ayo, cobalah kamu pasti bisa.”; “Yes, kamu 

memang pintar.”; dan “Dapat mencoba dengan cara lain?”    

2) dengan cara non verbal. Contoh pemotivasian dengan cara non verbal: 

anggukan, senyuman, acungan jempol, dan pemberian “bintang.”  

 Motivasi dapat juga dilakukan oleh sesama siswa  Motivasi yang biasa diberikan 

oleh para siswa kepada temannya adalah dengan cara: 

a. bertepuk tangan, 

b. menyebutkan nama temannya yang dimotivasi, misal: Dido, Dido, Dido, Dido. 

Konsentrasi pikiran dapat terjadi, jika suasana kelas tenang. Hal-hal berikut dapat 

dilakukan guru untuk menenangkan kelas: 

a. menggunakan bahasa isyarat, misal: 

1) guru meletakkan jari telunjuknya menyilang bibir atau; 

2) guru membentuk “huruf T” dengan telapak tangan, seperti gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. menggunakan bahasa lisan, misal, untuk sekolah islam: Gurumengucapkan: “Falyaqul 

khoiron” (berkatalah yang baik) dan siswa menjawab: “auliyashmut” (atau diam). 

Jika siswa bergerak kesana kemari, guru mengatakan: “Julusan islamiyah” (duduk 

secara islami) agar siswa duduk dengan baik. 

Agar siswa mengetahui arti “gerakan” atau ucapan tersebut, guru memberitahukan 

pada siswa bahwa: Jika kelas ramai dan guru melakukan  “gerakan” atau mengucapkan 

kata-kata tersebut, artinya guru meminta mereka untuk tenang.   
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B. Kecerdasan interpribadi 

Komponen kecerdasan interpribadi meliputi: mengorganisir kelompok, merundingkan 

pemecahan masalah, menjalin hubungan pribadi, dan melakukan analisis sosial. Berikut ini 

adalah pengertian setiap komponen tersebut.  

1.  Mengorganisir kelompok, merupakan keterampilan esensial seorang pemimpin yang 

menyangkut masalah memprakarsai dan mengkoordinasi upaya penggerakan orang. 

Keterampilan ini dapat dilatihkan guru dengan meminta siswa untuk: 

a. menolong teman yang mendapat kesulitan dalam menyelesaikan masalah, 

b. memimpin kelompok, 

c. menjadi anggota kelompok yang tertib. 

Agar hal-hal tersebut dapat dilakukan siswa, guru hendaknya melatih siswa untuk 

bekerja dalam kelompok. Kerja kelompok sebaiknya dilakukan secara bertahap. Berikut 

disajikan tahapan kerja kelompok. 

1) Kelompok semu. Langkah pembelajaran dalam kelompok semu sebagai berikut: 

a) guru memberitahukan pada siswa bahwa mereka akan belajar berkelompok, aturan 

kerja kelompok, dan kelompok setiap siswa, 

b) guru memberi tugas yang harus diselesaikan siswa, 

c) siswa diminta untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, secara mandiri, 

d) salah satu siswa dalam suatu kelompok diminta untuk mengungkap hasil kerjanya, 

e) beberapa siswa lain, dalam satu kelompok diminta untuk menanggapi, atau 

memberi masukan terhadap hasil kerja temannya,  

f) meminta siswa pada suatu kelompok untuk menyimpulkan hasil kerja 

kelompoknya dan mempresentasikannya di depan kelas, 

g) siswa pada kelompok lain diminta untuk menanggapi atau memberi masukan 

terhadap hasil kerja kelompok yang presentasi, 

h) guru menuliskan sekor yang diperoleh kelompok tersebut di papan tulis,  

i) siswa diminta untuk memberikan penghargaan terhadap kelompok tersebut, misal 

dengan tepuk tangan,  

j) langkah d sampai i diulang sampai setiap kelompok mendapat giliran, 

k) guru membimbing siswa untuk menyepakati hasil kelas.  

Kelompok semu dibentuk berdasarkan lajur tempat duduk siswa. Siswa yang 

tempat duduknya satu lajur, dijadikan satu kelompok. Dalam suatu kelas, biasanya, 

terdiri dari empat lajur. Dengan demikian ada empat kelompok semu dalam kelas itu. 

Untuk jelasnya, pembentukan kelompok semu, untuk kelas dengan 32 siswa dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Keterangan (untuk gambar tentang pengelompokkan siswa) 

 = Siswa ke n 

 = Kelompok  

  = Kelas 

n 

27 

19 

11 

3 

28 

20 

12 

4 

Melati 

25 

17 

9 

1 

26 

18 

10 

2 

Mawar 

19 

21 

13 

5 

30 

22 

14 

6 

Dahlia 

31 

23 

15 

7 

32 

24 

16 

8 

Aster 
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2) Kelompok berpasangan. Langkah pembelajaran pada kelompok berpasangan sebagai 

berikut:  

a) guru memberitahukan pada siswa bahwa mereka akan belajar berpasangan, aturan 

kerja berpasangan, dan pasangan setiap siswa, 

b) guru memberi tugas yang harus diselesaikan siswa, 

c) siswa diminta untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, secara  berpasangan, 

d) beberapa pasangan siswa yang menghasilkan kerja berbeda diminta untuk 

mengungkap hasil kerjanya, 

e) beberapa pasangan lain diminta untuk memberi masukan atau menanggapi hasil 

kerja pasangan yang mengungkap hasil kerjanya, 

f) guru menuliskan sekor yang diperoleh pasangan tersebut di papan tulis,  

g) siswa diminta untuk memberikan penghargaan terhadap kelompok tersebut, misal 

dengan tepuk tangan,  

h) langkah d sampai g diulang sampai setiap kelompok mendapat giliran, 

i) guru membimbing siswa untuk menyepakati hasil kelas.  

Pembentukan kelompok berpasangan dapat dilakukan dengan memasangkan siswa 

yang duduknya berdekatan. Berikut contoh kelompok berpasangan untuk kelas dengan 

siswa 32 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kelompok empat-empat. Langkah pembelajaran pada kelompok empat-empat sebagai 

berikut: 

a) guru memberitahukan pada siswa bahwa mereka akan belajar berkelompok, aturan 

kerja kelompok, dan kelompok setiap siswa, 

b) guru memberi tugas yang harus diselesaikan siswa, 

c) siswa diminta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada mereka 

secara kelompok, 

d) beberapa kelompok siswa yang menghasilkan kerja berbeda diminta untuk 

mengungkap hasil kerjanya, 

e) beberapa kelompok lain diminta untuk memberi masukan atau menanggapi hasil 

kerja pasangan yang mengungkap hasil kerjanya, 

f) guru menuliskan sekor yang diperoleh kelompok tersebut di papan tulis,  

g) siswa diminta untuk memberikan penghargaan terhadap kelompok tersebut, misal 

dengan tepuk tangan,  

h) langkah d sampai g diulang sampai setiap kelompok mendapat giliran, 

i) guru membimbing siswa untuk menyepakati hasil kelas. 
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Pada pembelajaran yang berkelompok, biasanya, setiap kelompok mempunyai nama. 

Pemberian nama semu dapat menggunakan nama bunga atau nama lain yang disukai siswa, 

misal: nama hewan piaraan. 

Dalam suatu kerja kelompok, perlu adanya iuran ide untuk menyelesaikan masalah. 

Untuk memancing munculnya ide, pertanyaan yang dapat diajukan guru, antara lain:  

a. Adakah sesuatu yang lain yang perlu kita pertimbangkan? 

b. Adakah kemungkinan lain? 

c. Adakah hal lain yang dapat kita kerjakan? 

 Dari iuran ide yang ada, dipilih ide terbaik untuk menyelesaikan masalah. Bila ada 

siswa yang enggan mengiur ide, guru dapat memintanya dengan mengajukan pertanyaan 

yang menggiring mereka hingga mereka mau berpendapat. Contoh pertanyaan yang 

menggiring:  

a. Apakah kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan? 

b. Apakah kamu dapat mengatakan dengan kata-katamu sendiri tentang tugas yang akan 

kamu lakukan? 

c. Bagaimana pendapatmu tentang tugas itu? 

d. Bagaimana pendapatmu terhadap jawaban temanmu? 

2. Merundingkan pemecahan masalah, merupakan kemampuan seseorang dalam 

mencegah terjadinya atau menyelesaikan konflik. Pada siswa hal ini dapat ditunjukkan 

oleh kemampuannya dalam usaha melakukan perdamaian antar anggota kelompok. Hal-

hal yang dapat dilakukan guru untuk melatihkan kemampuan berunding adalah: 

a. meminta siswa yang akan merespon pertanyaan guru untuk mengangkat 

tangan, dan tidak menjawab sebelum disebut namanya,  

b. menentukan selesaian “terbaik” yang mereka peroleh, 

c.  membuat kesepakatan. 

3. Menjalin hubungan pribadi, berupa empati dan keterampilan dalam menjalin 

hubungan yang memudahkan seseorang untuk masuk ke lingkup pergaulan atau mengenal 

dan merespon perasaan dan keprihatinan orang lain. Orang berkemampuan hubungan 

pribadi tinggi akan dapat bergaul dengan siapa saja dan mudah masuk dalam suatu 

lingkungan, karena mereka disukai temannya. Agar siswa mempunyai hubungan pribadi 

yang baik, guru dapat melatihkannya dengan meminta siswa untuk:  

a. mendengarkan teman yang sedang mengemukakan pendapat, 

b. mengulang pendapat teman, 

c. menghargai perbedaan. 

4.  Melakukan analisis sosial, berupa kemampuan mendeteksi dan memahami perasaan, 

motif, dan keprihatinan orang lain. Mereka mampu memahami perasaan orang lain 

sehingga dapat menjalin rasa kebersamaan yang menyenangkan. Supaya analisis sosial 

siswa berkembang dengan baik, guru dapat meminta siswa untuk: 

a. menolong teman. 

b. tidak mengganggu teman. 

c. tidak mengejek teman. 

d. tidak menertawakan teman.   
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e. tidak membicarakan teman. 

f. tidak membuat kegaduhan. 

 

Bila dalam kelas muncul perbuatan-perbuatan negatif, misal:  

a. ada siswa yang mengejek temannya, guru mengajukan pertanyaan berikut kepada 

siswa yang melakukan pengejekkan tersebut: “Bila kamu yang diejek, kamu mau apa 

tidak?” 

b. ada siswa yang menggoda temannya sampai menangis, guru berkata kepadanya: 

“Lihat, kamu telah membuat temanmu menangis.” (Amin, 2006 b)  

 

Penutup 

 Dengan melibatkan kecerdasan interpribadi dan intrapribadi dalam pembelajaran 

diharapkan guru mempunyai andil dalam membangun ranah afektif siswa yang merupakan 

bagian dari karakternya. Terbangunnya ranah afektif berdampak pada terbangunnya karakter 

siswa. Jadi guru yang melibatkan karakter siswa dalam pembelajaran, berarti dia sudah 

mempunyai andil dalam membangun karakter siswa.  

 

Makalah ini penulis tutup dengan falsafah Jawa terkait dengan karakter yang sangat dalam 

maknanya, falsafah tersebut berbunyi: 

Akeh wong pinter sing ora pener 

Akeh wong pener nanging ora pinter 

Sak ange-angle pinterke wong sing pener 

Luwih angel menerke wong pinter 

 

yang terjemahan bebasnya dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

Banyak orang pandai yang culas 

Banyak orang benar tetapi tidak pandai 

Bagaimanapun susahnya memandaikan orang culas 

Lebih susah lagi membenarkan orang culas 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh model 

pembelajaran (CTL dan konvensional) terhadap kemampuan komunikasi matematika 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. Pokok bahasan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teorema pythagoras. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan bentuk desain True 

Eksperimental Design yaitu Posttest-Only Countrol Design. Dengan sampelnya yaitu 

kelas VIII-E sebagai kelas eksperimen atau kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran CTL, dan kelas VIII-I sebagai kelas kontrol atau kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran konvensional. Pemilihan sampel tersebut diperoleh 

melalui teknik simple random sampling. Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan adalah tes kemampuan komunikasi matematika. Dengan teknik analisis 

data yaitu statistik parametris. Dan untuk pengujian hipotesisnya digunakan uji-t dua 

pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tes kemampuan 

komunikasi matematika pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. 

Artinya siswa yang diajar dengan model pembelajaran CTL memiliki kemampuan 

komunikasi matematika lebih baik daripada siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran konvensional. Dan dapat disimpulkan pula bahwa “Ada pengaruh 

model pembelajaran (CTL dan konvensional) terhadap kemampuan komunikasi 

matematika siswa kelas VIII di SMPN 2 Surabaya.” Oleh sebab itu, model 

pembelajaran CTL dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan pembelajaran 

matematika guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. 

 

Kata kunci: Kemampuan Komunikasi Matematika, CTL. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan jembatan untuk membangun manusia yang terdidik dan cerdas. Di mana dalam 

pendidikan, manusia dipandang sebagai sumber daya yang utuh, bukan hanya sebagai alat produksi. Karena 

sejatinya proses pembentukan manusia seutuhnya adalah peran dari pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi siswa supaya dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya yang 

kemudian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang berfungsi untuk kehidupan masyarakat. Di mana 

arah pendidikan harus menyeimbangkan antara hal-hal yang akan berdimensi masa depan dengan hal-hal yang 

berdimensi masa kini. Untuk memahami dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki siswa, salah satu 

caranya adalah dengan pemilihan mata pelajaran yang tepat bagi siswa oleh satuan pendidikan. Berbicara 

mengenai mata pelajaran, tentu kita mengenal mata pelajaran matematika. Karena mata pelajaran ini memiliki 

banyak sekali kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hakekat matematika yaitu sebagai sarana 

berpikir induktif, sebagai ilmu yang terstuktur, sebagai ratu dan pelayan ilmu, serta sebagai bahasa, dll. 

Dalam matematika sekolah, menurut NCTM (dalam Kadir, 2013:77) terdapat 5 standar proses yang 

digariskan yaitu pemecahan masalah, penaralan dan bukti, komunikasi, koneksi, dan representasi. Dengan 

kemampuan komunikasi matematika, siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik sehingga mampu 

memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini guru berperan penting dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu 

membuat pembelajaran dapat membantu siswa mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan matematika melalui 

aspek-aspek kemampuan komunikasi matematika, hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memakai 

model pembelajaran (seperangkat rencana yang digunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing guru untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di tempat pembelajaran berlangsung) yang tepat. 
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Namun, pada kenyataannya kesadaran guru akan pentingnya meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa masih terbilang rendah. Terbukti dari masih banyaknya guru yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah model pembelajaran yang 

dalam pengajarannya atau penyampaian materi yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya menggunakan lisan 

(pembelajaran berpusat pada guru). Pembelajaran ini dilakukan dengan ceramah yang diiringi dengan penjela-

san, tanya jawab, serta pembagian tugas atau latihan oleh guru. 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa, guru perlu menggunakan model pem-

belajaran yang dapat mengaitkan materi mata pelajaran matematika dengan dunia nyata, mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang didapatnya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 

dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide matematika yang dia 

miliki. Model pembelajaran yang dianggap cocok dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

adalah model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning). Karena dalam penerapannya model pem-

belajaran CTL memiliki 7 komponen utama yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh guru, yaitu: 

konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. 

Dengan sintaksnya yaitu sebagai berikut:  

1. Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna apabila bekerja sendiri, menemukan 

sendiri, serta mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 

2. Melaksanakan kegiatan menemukan atau inquiri pada semua topik 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

4. Menciptakan masyarakat belajar 

5. Sebagai contoh pembelajaran, hadirkanlah model 

6. Melakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Melakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. 

Oleh karena pentingnya kemampuan komunikasi matematika siswa pada proses belajar dan 

pembelajaran, maka dapat diberdayakan melalui penggunaan model pembelajaran CTL. Dalam hal ini 

kemampuan komunikasi matematika yang dimaksud adalah kesanggupan atau kecakapan siswa dalam 

menafsirkan dan menyampaikan ide atau gagasan matematika secara tertulis dengan bahasanya sendiri, dan 

kecakapan siswa dalam memahami, menginterpretasi, dan menilai ide matematis yang dinyatakan dalam bentuk 

informasi matematika, simbol, tabel, maupun gambar. Adapun indikator kemampuan komunikasi matematika 

siswa yaitu: 

1. Mengaitkan atau menyatakan benda nyata, gambar, atau tabel ke dalam ide matematika 

2. Menyatakan dan menjelaskan situasi atau ide-ide matematika secara tulisan dengan benda nyata, gambar, 

atau tabel 

3. Membuat atau menuliskan model matematika untuk merumuskan masalah 

4. Menyatakan permasalahan dalam bahasa, notasi dan simbol matematika 

5. Menafsirkan dan menyampaikan ide atau gagasan matematika, serta membuat genaralisasi secara tertulis 

dengan bahasanya sendiri. 

Kemampuan komunikasi matematika siswa sangatlah penting untuk diperhatikan oleh guru, sebab 

dengan memiliki kemampuan komunikasi matematika yang baik, maka siswa tersebut dapat memecahkan 

permasalahan matematika dengan mudah dan benar. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

siswa tersebut salah satunya guru dapat menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dalam kegiatan belajar dan mengajarnya, jadi guru tidak hanya selalu menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

Mengingat bahwa pentingnya kemampuan komunikasi matematika siswa untuk mencapai tujuan 

pembe-lajaran matematika, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah ada pengaruh model 

pembelajaran (CTL dan konvensional) terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIII di SMPN 

2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

model pembelajaran (CTL dan konvensional) terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. Dalam hal ini, pokok bahasan yang digunakan adalah Teorema 

Pythagoras. Sehingga diharapkan, dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat yang salah satunya yaitu dapat 

memberi wawasan bahwa model pembelajaran CTL dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

siswa, karena siswa dituntut untuk menyampaikan ide-ide/gagasan matematika saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan 

kuan-titatif, dan bentuk desainnya True Eksperimental Design yaitu Posttest-Only Countrol Design yang 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 
R        X        O2 

R              O4 
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Gambar Rancangan Penelitian Sugiyono (2015:112) 

Keterangan: 

R : pengambilan secara acak  

O2 dan O4 : posttest (observasi setelah diberi perlakuan) 

X: Perlakuan, berupa pembelajaran CTL 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 di SMP Negeri 2 Surabaya. 

Populasi yang digunakan adalah kelas VIII yang terdiri dari 9 kelas, yaitu kelas VIII-A s/d VIII-I dengan 

masing-masing kelas berjumlah 38 orang. Sedangkan untuk sampelnya yaitu kelas VIII-E sebagai kelas 

eksperimen atau kelas yang diajar dengan model pembelajaran CTL, dan kelas VIII-I sebagai kelas kontrol atau 

kelas yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Pemilihan sampel tersebut diperoleh melalui teknik 

simple random sampling (pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi itu). Dengan variabel terikat yang bisa dipengaruhi yaitu 

kemampuan komunikasi matematika siswa. 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes kemampuan komunikasi matematika yang 

dijadikan nilai posttest. Tes tersebut berupa tes subyektif yang terdiri dari 10 soal dengan 7 indikator soal yang 

disesuaikan dengan 5 indikator kemampuan komunikasi matematika siswa, yang tentunya didasari pada materi 

Teorema Pythagoras. Tes tersebut diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah pemberian 

perlakuan selesai.  

Tabel Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematika 

Indikator Soal 

Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematika 
No Butir 

Soal 

Jumlah 

Butir Soal 
1 2 3 4 5 

1. Memecahkan permasalahan pada gambar atau tabel 

dengan konsep teorema pythagoras. 

√ 

√ 
    1 dan 5 2 

2. Memecahkan permasalahan mengenai teorema pythagoras 

dengan menggunakan gambar atau tabel. 
 √    3 1 

3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan 

antar panjang sisi pada segitiga khusus.  
 √    4 1 

4. Merancang model matematika dari sebuah permasalahan 

kontekstual mengenai teorema pythagoras serta 

menyelesaikannya. 

  
√ 

√ 
  2 dan 7 2 

5. Memecahkan masalah mengenai teorema pythagoras 

dengan bahasa, notasi, dan simbol matematika. 
   √  6 1 

6. Menyelesaikan masalah mengenai teorema pythagoras 

menggunakan bentuk akar. 
   √  8 1 

7. Merumuskan masalah kontekstual (soal cerita) mengenai 

teorema pythagoras dengan argumen dan genaralisasi. 
    

√ 

√ 
9 dan 10 2 

Jumlah  2 2 2 2 2  10 

 

Keterangan: 

1. Mengaitkan atau menyatakan benda nyata, gambar, atau tabel ke dalam ide matematika 

2. Menyatakan dan menjelaskan situasi atau ide-ide matematika secara tulisan dengan benda nyata, gambar, 

atau tabel 

3. Membuat atau menuliskan model matematika untuk merumuskan masalah 

4. Menyatakan permasalahan dalam bahasa, notasi dan simbol matematika 

5. Menafsirkan dan menyampaikan ide atau gagasan matematika, serta membuat genaralisasi secara tertulis 

dengan bahasanya sendiri. 

 

Penelitian dan pengambilan data yang dilakukan pada bulan November 2016 ini menggunakan teknik analisis 

data berupa analisis statistik inferensial yaitu statistik parametris. Dan untuk pengujian hipotesisnya digunakan 

uji-t dua pihak. 
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III. PEMBAHASAN 

Tabel Perbandingan Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Pada Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

No Kemampuan Komunikasi Matematika 
Skor 

Ideal 

Skor Rata-rata 

Kelas 

Eksperimen 

Skor 

Rata-rata Kelas 

Kontrol 

1 Mengaitkan atau menyatakan benda nyata, gambar, atau tabel 

ke dalam ide matematika. 

6 5,24 4,58 

2 Menyatakan dan menjelaskan situasi atau ide-ide matematika 

secara tulisan dengan benda nyata, gambar, atau tabel. 

6 5,24 5,11 

3 Membuat atau menuliskan model matematika untuk 

merumuskan masalah. 

6 5 4,55 

4 Menyatakan permasalahan dalam bahasa, notasi dan simbol 

matematika. 

6 4,87 4,79 

5 Menafsirkan dan menyampaikan ide atau gagasan matematika, 

serta membuat generalisasi secara tertulis dengan bahasanya 

sendiri. 

6 5,29 3,84 

Total 30 25,63 22,87 

Skor rata-rata total 6 5,13 4,57 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk kemampuan komunikasi matematika siswa 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol. Baik dari skor rata-rata setiap 

indikator kemampuan komunikasi matematika siswa maupun skor rata-rata total. Di mana skor rata-rata total 

kelas eksperimen yaitu 5,13 sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 4,57.  

Berikut penjelasan setiap indikator kemampuan komunikasi matematika siswa pada kelas eksperimen: 

1. Mengaitkan atau menyatakan benda nyata, gambar, atau tabel ke dalam ide matematika. 

Pada indikator ini, skor rata-rata untuk kelas eksperimen yaitu 5,24. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa 

mampu mengaitkan ataupun menyatakan benda nyata, gambar, atau tabel ke dalam ide matematika. Siswa 

mampu membuat atau menuliskan ide matematika secara jelas dari gambar yang ada disoal untuk 

menyelesaikan masalah yang ditanyakan. 

2. Menyatakan dan menjelaskan situasi atau ide-ide matematika secara tulisan dengan benda nyata, gambar, 

atau tabel. 

Skor rata-rata pada kelas eksperimen untuk indikator ini yaitu 5,24. Dalam hal ini siswa telah mampu 

menjelaskan ide matematika yang terdapat pada soal dengan bentuk gambar yang jelas dan baik, sehingga 

mempermudah mereka dalam menyelesaikan masalah pada soal. 

3. Membuat atau menuliskan model matematika untuk merumuskan masalah.  

Pada indikator ini, skor rata-rata pada kelas eksperimen yaitu 5. Berarti siswa mampu membuat model 

matematika dengan baik dari soal cerita yang diberikan, guna merumuskan masalah sehingga mempermudah 

penyelesaian masalah.  

4. Menyatakan permasalahan dalam bahasa, notasi dan simbol matematika.  

Skor rata-rata indikator ini yaitu 4,87. Dalam hal ini siswa dianggap cukup mampu menggunakan bahasa, 

notasi, maupun simbol dalam menyajikan suatu ide matematika dari soal, sesuai dengan kaidah dan aturan 

dalam matematika. 

5. Menafsirkan dan menyampaikan ide atau gagasan matematika, serta membuat genaralisasi secara tertulis 

dengan bahasanya sendiri.  

Adapun skor rata-rata pada indikator ini yaitu 5,29. Yang artinya adalah siswa mampu menafsirkan dan 

menyampaikan ide/gagasan matematika, serta membuat genaralisasi secara tertulis dengan bahasanya 

sendiri. Di mana siswa dapat menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah ia kerjakan sesuai dengan ide 

atau gagasan matematika yang digunakannya. 

Sedangkan untuk hasil uji hipotesis yang mana menggunakan uji-t dua pihak, diperoleh hasil t hitung 

adalah 4,17  dan t tabelnya adalah 1,99. Dari hasil tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima berarti, “terdapat 

perbedaan kemampuan komunikasi matematika siswa terhadap materi teorema pythagoras antara siswa yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran CTL dan model pembelajaran konvensional di kelas VIII 

SMP Negeri 2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017.” Dan karena hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “Ada 

pengaruh model pembelajaran (CTL and konvensional) terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa 

kelas VIII di SMPN 2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017.” Atau “Ada pengaruh model pembelajaran CTL 

terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIII di SMPN 2 Surabaya.” 
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Adanya pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) juga dapat dilihat 

dari perbedaan nilai rata-rata posttest siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen 

atau kelas yang diberi perlakuan model pembelajaran CTL memperoleh nilai rata-rata sebesar 84,68 dengan 

nilai tertinggi dan terendahnya berturut-turut adalah 97 dan 73. Sedangkan pada kelas kontrol atau kelas yang 

diberi perlakuan model pembelajaran konvensional memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,34 yang mana nilai 

tertingginya adalah 97 dan nilai terendahnya yaitu 63. Dengan adanya kelas kontrol sebagai pembanding ini 

memperkuat bahwa pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran CTL lebih efektif dan 

tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa, khususnya pada pokok 

bahasan Teorema Pythagoras kelas VIII. 

Dari hasil posttest dapat juga dilihat bahwa siswa yang berhasil memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) di sekolah dengan besar KKM yaitu 80, paling banyak dipegang oleh kelas eksperimen. Pada 

kelas eksperimen, siswa yang tidak dapat memenuhi KKM yaitu terdapat 9 siswa (23,68 %). Dan untuk siswa 

yang memenuhi KKM yaitu 29 siswa (76,32 %). Sedangkan pada kelas kontrol, siswa yang tidak dapat 

memenuhi KKM yaitu sebanyak 22 siswa (57,89 %). Dan siswa yang memenuhi KKM yaitu sebanyak 16 siswa 

(42,11 %). Yang artinya bahwa pada kelas kontrol atau kelas yang diberi perlakuan model pembelajaran 

konvensional, lebih dari setengah jumlah siswa mendapatkan nilai di bawah 80 atau tidak memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMPN 2 Surabaya. 

Sehingga penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh Haji (2012) dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP Kota 

Bengkulu”, dan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, Dian Armanto, dan Bornok Sinaga (2013), dengan 

judul “Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Metakognisi Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar Yang 

Menerapkan Model Pembelajaran CTL dan Konvensional Di SMPN 2 Dewantara Kabupaten Aceh Utara”. Dari 

kedua penelitian tersebut metode yang digunakan yaitu juga metode eksperimen dengan pengujian hipotesisnya 

yaitu uji-t dua pihak. Hasil yang didapat yaitu model pembelajaran CTL dapat berpengaruh positif terhadap 

kemampuan komunikasi matematika siswa. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMPN 2 Surabaya, maka diperoleh hasil analisis 

data yaitu: ada perbedaan kemampuan komunikasi matematika siswa terhadap materi teorema pythagoras antara 

siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran CTL dan model pembelajaran konvensional di 

kelas VIII SMP Negeri 2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. Diperoleh pula nilai rata-rata tes kemampuan 

komunikasi matematika siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Di mana dalam hal 

ini kelas eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran CTL, sedangkan pada kelas kontrol diberi perlakuan 

model konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap kemampuan komunikasi matematika 

siswa kelas VIII di SMPN 2 Surabaya. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut: guru 

dapat menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) sebagai alternatif dalam 

kegiatan pembelajaran matematika guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa, sehingga 

tujuan belajar dapat tercapai. Dan bagi peneliti selanjutnya, hendaklah melakukan penelitian lebih lanjut guna 

mengkaji seberapa besar pengaruh setiap komponen utama dalam model CTL terhadap setiap indikator 

kemampuan komunikasi matematika siswa. 
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Salah satu cara untuk mengetahui pemahaman matematika adalah ketrampilan 

komunikasi matematis seseorang. Pada penelitian ini dideskripsikan bagaimana 

seorang mahasiswa pada semester dua mengkomunikasikan ide-ide matematis baik 

tulis maupun lesan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif 

kualitatif dimana subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan sebagai berikut: subjek penelitian pada 

umumnya kurang tepat menuliskan symbol matematika dalam mengungkapkan ide-

ide matematis. Meskipun jawaban mereka sudah sesuai dengan tertanyaannya, 

namum jawabannya masih kurang tepat. Hal ini karena dalam menyusun jawaban 

sering melakukan kesalahan, ketidaklogisan, serta lompatan, sehingga kalimat yang 

ditulis tidak mudah dipahami. 

 

Kata kunci: kemampuan pemahaman matematis, kemampuan komunikasi matematis 

I. PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran matematika, mengkomunikasikan ide-ide matematisnya kepada orang lain, seorang 

siswa bisa meningkatkan pemahaman matematisnya. Pada [1] mengatakan bahwa untuk meningkatkan 

pemahaman konseptual matematis, siswa bisa melakukannya dengan mengemukakan ide-ide matematisnya 

kepada orang lain. Dalam pembelajaran matematika, siswa juga dituntut untuk mampu berpikir dan bernalar 

tentang matematika dan mengungkapkan hasil pemikiran mereka secara lisan maupun tulisan [2]. Kemampuan 

mengemukakan ide-ide matematis kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis tersebut dinamakan 

kemampuan komunikasi matematis. Ide-ide matematis dalam hal ini dapat berupa konsep, rumus, atau strategi 

penyelesaian suatu masalah. 

Pengertian komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu 

algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan sajian 

fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel dan sajian secara fisik atau kemampuan 

siswa memberikan dugaan tentang gambar-gambar geometri [3]. Selanjutnya [4] mengemukakan lima aspek 

komunikasi matematis. Kelima aspek itu adalah:  representasi (representing), mendengar (listening),  membaca 

(reading),  diskusi (discussing), dan  menulis (writing). Sebagai calon guru matematika, maka mahasiswa 

dituntut untuk memiliki keterampilan dasar dalam melaksanakan pembelajaran yang memadai.  Salah satu 

keterampilan dasar tersebut adalah keterampilan mengkomunikasikan ide matematika yang antara lain 

digunakan pada saat menyusun bahan ajar, mereview pekerjaan siswa, dan pemberian scaffolding kepada siswa.  

Selain tuntutan untuk memiliki keterampilan dasar melaksanakan pembelajaran, mahasiswa pendidikan 

matematika juga diarahkan agar kelak mereka dapat mencapai standard kompetensi guru. Kompetensi 

profesional dalam hal ini adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang mendasari struktur dan 

metodologi keilmuannya. Salah satu indikator dari kompetensi tersebut adalah menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Melalui penelitian ini akan 

dideskripsikan bagaimanakah keterampilan komunikasi matematis mahasiswa S1 Pendidikan Matematika 

semester satu FMIPA Universitas Negeri Malang.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada referensi [5] menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara keseluruhan, dengan 
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cara deskriptif dalam bentuk kata-katadan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfatkan 

berbagai metode ilmiah. Kemudian [6] menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, dan hasilnya 

dipaparkan dalam benuk laporan penelitian. Berdasarkan pendapat diatas, maka penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif karena pada penelitian ini mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis 

subjek penelitian (mahasiswa pendidikan matematika semester dua pada offering A angkatan 2016) dalam 

menyelesaikan masalah Pada Matakuliah Matematika Dasar I. Subjek penelitian diambil dengan tekik purposive 

sampling. 

Pada penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah hasil tes mahasiswa berupa lembar jawaban dari 

pertanyaan soal, dokumentasi saat pengerjaan tes berlangsung berupa foto, hasil wawancara subjek penelitian 

berupa kata-kata atau tindakan yang dilakukan subjek penelitian dalam bentuk transkip wawancara, dan 

dokumentasi wawancara berupa foto, rekaman suara, dan rekaman video. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah  mahasiswa semester satu Prodi S-1 Pendidikan Matematika angkatan 2016 peserta matakuliah 

Matematika Dasar I sebagai subjek penelitian. 

Analisis hasil validasi instrumen tes dan wawancara diklakukan dengan cara mencari skor rata-rata yang 

diperoleh dari lembar validasi dan analisis hasil tes dilkukan dengan menghitung skor akhir mahasiswa 

kemudian mengelompokkan mahsiswa ke dalam tiga kelompok yaitu subjek kelompok tinhgi, subjek kelompok 

sedang, dan subjem kelompok rendah. Hasil pengelompokkan tersebut digunakan sebagai prertimbangan dalam 

memilih subjek penelitian yang akan diwawancarai. Skor akhir siswa diperoleh dengan rumus berikut: 

 

SA  

 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada [7] yaitu analisi data kualitatif yang terdiri 

dari tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verification/penarikan 

kesimpulan (conclution drawing). Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola sehingga memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan [8]. 

Reduksi data dalam penelitian ini dilkukan dengan memiliah data yang diperoleh yaitu data yang sesuai dengan 

tujunan penelitian. data yang diambil adalah adata yang mendukung penulis untuk mendeskripsikan kemampuan 

omiunikasi matematis mahasiswa. Selajutnya data yang diperoleh ditulis pada lembar rekaman data yang telah 

disiapkan dan ditulis kembali dengan menambah dan mengurangi catatan yang ada tanpa mengubah maksud dan 

inti yang diperoleh dari wawancara. 

Data yang telah direduksi kemudian dideskripsikan secara naratif (dalam bentuk paparan) dan 

diidentifikasi berdasarkan hal-hal pokok yang ingin diteliti. Informasi ini berupa deskripsi jawaban soal tes 

subjektif penelitian dan wawancara terhadap subjek penelitian. Selanjutnya data yang disajikan tersebut 

diverifikasi untuk untik mengecek keabsahan temuan sehingga diperoleh hasil penelitian. Verifiksi dilakukan 

dengan triangulasi data yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil tes, wawancara, dan 

dokumentasi (foto, rekaman suara, dan rekaman video).  Berdasarkan hasil verifikasi akan diperoleh kesimpulan 

tentang kemampuan komunikasi matematis. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Paparan Data Komunikasi Matematis  

I. Paparan Data Komunikasi Matematis secara Tertulis 

1) Paparan Jawaban Tulis Subyek 1 (S1) 

Ketepatan dan kelengkapan menuliskan jawaban dengan simbol matematika untuk Paparan Jawaban Soal 

Nomor 1 : Dalam menentukan domain dan range, S1 tidak menuliskan simbol yang menyatakan definisi domain 

dan range. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan ketepatan penulisan simbol matematika yang seharusnya ada, 

sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 : S1 tidak memberikan penjelasan terhadap grafik yang dibuatnya, 

tidak terdapat simbol  dan  pada grafik. 

Keterurutan dan kelogisan dalam menyusun jawaban untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1: Jawaban 

disusun tidak logis, walaupun cenderung terurut. Hal-hal berikut yang menunjukkan ketidaklogisan susunan 

jawaban S1, Grafik  digambarkan sebagai segmen garis naik, Grafik  yang 

dibuat berupa bagian parabola yang terbuka ke atas, Berdasarkan gambar 1, tampak adanya lompatan dan 

ketidaklogisan langkah dalam membuat grafik , Domain dan Range ditentukan tanpa 

proses memperolehnya, Dalam satu fungsi terdapat tiga Domain dan tiga Range, sedangkan Paparan Jawaban 

Soal Nomor 2 : Grafik yang digambar tanpa penjelasan. 

Penulisan jawaban yang mengarah pada pertanyaan untuk Paparan Jawaban Soal Nomor  1 : Pada saat 

akan membuat grafik fingsi , S1 mengawali jawaban dengan memilahnya atas tiga bagian sub interval, 

S1 tidak menuliskan definisi Domain dan Range di awal pencariannya. Oleh karena itu jawabannya jauh dari 
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jawaban pertanyaan, sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2: Tidak menjawab, hanya membuat grafik tanpa 

penjelasan sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan jawaban tidak mengarah pada pertanyaan. 

Kebenaran jawaban yang diberikan untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1 : S1 melakukan kesalahan 

dalam mengisi tabel untuk menentukan titik-titik  sampel, S1 melakukan kesalahan dalam menjelasan  

 Grafik yang dibuat oleh S1 salah. Kesalahan yang dilakukan adalah  

menggambarkan grafik  sebagai segmen garis naik,   sebagai bagian parabola 

yang terbuka ke atas, dan   dengan ujung terbuka dan tertutup terbalik serta tidak menggambar  

pada interval , sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 : Tidak menjawab  

Kemudahan dalam penyusunan kalimat untuk difahami untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1: S1 dalam 

menyusun jawaban sering melakukan kesalahan, ketidaklogisan, serta lompatan, sehingga kalimat yang ditulis 

tidak mudah dipahami. Hal-hal berikut ini menunjukkan bahwa secara umum kalimat yang ditulis tidak mudah 

dipahami. Pada saat pengisian tabel, S1 menuliskan kolom  padahal seharusnya  dan pengisian nilai 

fungsinya tidak sesuai dengan rumus fungsi . Pada saat memberikan penjelasan 

, S1 hanya menuliskan interval-interval ,  dan  

tanpa menuliskan nilai fungsi yang terkait. Akan tetapi pada gambar 1 tampak grafik  pada interval 

,  dan . Domain dan Range fungsi  yang ditulis S1 masing-masing sebanyak 

tiga, sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 : Tidak memberi penjelasan terhadap grafik yang dibuat 

 

2) Paparan Jawaban Tulis Subyek 2 (S2) 

Ketepatan dan kelengkapan menuliskan jawaban dengan simbol matematika untuk Paparan Jawaban Soal 

Nomor 1 :  S2 tidak menguraikan  pada interval , sehingga simbol-simbol matematika yang 

diperlukan tidak ditulis. Dalam menentukan Domain dan Range, S2 tidak menuliskan simbol yang menyatakan 

definisi Domain dan Range, sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 :  S1  tidak memberi penjelasan secara 

aljabar, sehingga tidak menuliskan simbol yang menyatakan definisi   dan  

Keterurutan dan kelogisan dalam menyusun jawaban untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1 : Ada 

lompatan, yaitu tiba-tiba menuliskan  tanpa memberi penjelasan   pada selang  , Pada 

saat membuat grafik, tampak ada lompatan antara penjelasan dengan grafik. S2 tidak menuliskan kaitan antara 

rumus fungsi dengan karakteristik grafik yang relevan, Tidak memberi penjelasan dalam menentukan Domain 

dan Range, Walaupun sudah terurut dalam memberikan penjelasan dan membuat grafik untuk masing-masing 

selang bagian, tetapi tidak logis dalam menggambarkan grafik secara simultan. Soal meminta membuat grafik                      

  

Hal yang S2 lakukan adalah  membuat grafik dalam tiga bidang Kartesius dengan domain masing-masing 

adalah himpunan bilangan real , sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 : Terdapat lompatan proses 

pengerjaan karena S2 tidak menuliskan penjelasan secara aljabar yang mengarah pada grafik yang dibuat, S2 

membuat grafik yang dinamakan dan   dengan menggeser grafik  dan  yang diberikan 

oleh soal ke kiri. Oleh karena itu terdapat dua hal yang tidak logis di sini. Pertama, menuliskan persamaan grafik 

fungsi sebagai   dan ke dua, melakukan prinsip translasi  pada grafik fungsi yang hubunganny a 

berupa nilai mutlak 

Penulisan jawaban yang mengarah pada pertanyaan untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1: Pada 

umumnya, penulisan jawaban sudah mengarah pada pertanyaan, tetapi banyak lompatan.  Dalam kaitannya 

dengan pembuatan grafik, S2 memulai pekerjaannya dengan mengulas bagian demi bagian, akan tetapi S2 tidak 

menuliskan definisi Domain dan range pada saat menentukan Domain dan range, sedangkan Paparan Jawaban 

Soal Nomor 2: Penulisan jawaban tidak tampak mengarah pada pertanyaan, karena tidak ada penjelasan sama 

sekali terkait grafik yang dibuat. 

Kebenaran jawaban yang diberikan untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1 : S2 melakukan kesalahan  

dalam  memaknai   pada selang  dengan tiba-tiba menuliskan penjelasan   , S2 

melakukan kesalahan dalam membuat grafik. Seharusnya grafik dibuat secara simultan, tetapi S2 membuat 

grafik dalam tiga bidang Kartesius, S2 melakukan kesalahan juga dalam menentukan Domain dan Range, 

karena dia menentukan Domain dan Range untuk masing-masing bidang Kartesius, sedangkan Paparan Jawaban 

Soal Nomor 2: Salah dalam memberikan penjelasan secara grafik dan tidak menjawab soal.  

Kemudahan dalam penyusunan kalimat untuk difahami untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1: Kalimat 

yang ditulis sudah mudah dipahami tetapi karena tanpa ada penjelasan yang mengaitkan antara penjelasan 

dengan grafik yang dibuat, maka secara keseluruhan masih membingungkan, sedangkan Paparan Jawaban Soal 

Nomor 2: Tidak ada penjelasan, hanya gambar saja yang ditulis S2 sehingga membingungkan maksud gambar 

tersebut apa. 
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3) Paparan Jawaban Tulis Subyek 3 (S3) 

Ketepatan dan kelengkapan menuliskan jawaban dengan simbol matematika untuk Paparan Jawaban Soal 

Nomor 1: Berdasarkan pekerjaan S3 yang tampak pada gambar 6 terlihat bahwa grafik yang dibuat sudah benar, 

akan tetapi penjelasan yang diberikan masih belum rinci dan bahkan ada yang masih belum tepat Hal-hal berikut 

menunjukkan bahwa S3 masih belum lengkap dan kurang tepat dalam menuliskan simbol-simbol matematika. 

S3 tidak menuliskan kondisi-kondisi  yang memenuhi persamaan ,  , dan 

 Tidak menuliskan simbol matematika untuk menguraikan . Dalam menentukan Domain dan Range, 

S1 tidak menuliskan simbol yang menyatakan definisi Domain dan Range. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan 

ketepatan penulisan simbol matematika yang seharusnya ada. Tidak menuliskan simbol “=” pada saat menjawab 

Domain dan Range. Salah menuliskan simbol, yaitu menuliskan simbol  untuk simbol . Tidak menuliskan 

simbol  untuk menyatakan himpunan, sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 : S3 tidak menuliskan 

simbol  dan  pada grafik. 

Keterurutan dan kelogisan dalam menyusun jawaban untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1 : Ada 

lompatan, yaitu membuat grafik  pada selang  dengan benar tetapi tidak ada penjelasan secara 

aljabar. Ada penjelasan secara aljabar dan membuat grafik dengan benar, tetapi tidak menuliskan selang 

bagiannya. Tidak ada penjelasan mengapa grafiknya berbentuk segmen garis, parabola yang terbuka ke bawah, 

dan segmen-segmen seperti tangga, sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2:? 

Penulisan jawaban yang mengarah pada pertanyaan untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1 : S3 memulai 

jawaban dengan mengolah informasi , . S3 menuliskan informasi  

 tanpa mengolahnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penulisan jawaban sudah mengarah 

pada pertanyaan, walaupun  ada lompatan, sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2 : Tidak mengarah pada 

tertanyaan, karena yang diolah adalah hubungan antara  bukan  

Kebenaran jawaban yang diberikan untuk Paparan Jawaban Soal Nomor 1: Sudah membuat grafik dengan 

benar walaupun penjelasannya ada lompatan. Terdapat kesalahan dalam menjawab Range, sedangkan Paparan 

Jawaban Soal Nomor 2 : Jawaban salah, karena yang diolah salah, yaitu  padahal seharusnya 

 

Kemudahan dalam penyusunan kalimat untuk difahami untuk Paparan Jawaban Soal Nomor  1 : Kalimat 

tidak tepat pada saat menuliskan Range, karena mencampur aduk antara operasi pada himpunan  dengan 

operasi pada pernyataan , sedangkan Paparan Jawaban Soal Nomor 2:  Kalimat yang disusun dan grafik yang 

dibuat membingungkan karena hanya mengolah  

 

II. Paparan Data Komunikasi Matematis Lisan 

1) Paparan Data Komunikasi Lisan Subyek 1 (S1) 

Ketepatan dan kelengkapan menuliskan jawaban dengan simbol matematika untuk Paparan Jawaban Soal 

no.1 : S1 masih tidak menggunakan simbol gabungan himpunan (  dalam menyatakan Range, sedangkan 

Paparan Jawaban Soal no.2 : S1 tidak menuliskan simbol   

Keterurutan dan kelogisan dalam menyusun jawaban untuk Paparan Jawaban Soal no.1 : Terkait dengan 

proses pembuatan grafik masih kurang logis, karena S1 masih bertahan dengan pendapat bahwa yang dia 

substitusikan di tabel sudah benar, sehingga grafik  digambarkan sebagai segmen garis naik dan 

grafik   berupa bagian parabola yang terbuka ke atas. Berdasarkan transkrip wawancara 

berikut menunjukkan bahwa S1 mempertahankan pendapatnya: “Pw: Ini memasukkan titiknya apa sudah 

benar?”, “S1: Sudah Pak (Ybs menggambar grafik dimulai dari titik x = -4,5; x = -4; x = 3,5)”. S1 menyatakan 

bahwa semakin banyak titik sampel untuk menggambarkan grafik , maka semakin akurat grafik 

yang dibuat. Hal ini ditunjukkan oleh transkrip wawancara berikut: “Pw: Berarti harus tiga titik, atau 

bagaimana?”, “S1: Tidak juga, terserah kita mau ambil berapa titik”, “Pw: Dua saja cukup?”, “S1: Kalau ambil 

dua titik, grafiknya hanya segini, tapi tidak apa-apa kalau lebih selama x lebih dari 5 dan kurang dari -3”, “Pw: 

Artinya dua bisa?’, “S1: Bisa tapi untuk lebih akurat lagi kita ambil titik yang lebih banyak dari batas 

intervalnya”. Terkait pembuatan grafik , S1 berpendapat makin lebar selang bagian untuk , 

maka makin banyak titik sampel yang dibuat agar grafik lebih akurat. Hal ini ditunjukkan dari transkripsi 

wawancara berikut: “Pw: Ini kok berapa titik, empat titik”, “S1: Karena batasnya lebih luas sehingga titiknya 

lebih banyak sehingga lebih akurat, bisa koma-koma sehingga saya ambil yang mudah”. Terkait dengan grafik 

 untuk , S1 tidak menggambarkannya pada interval (0,1), karena 0 tidak ikut. Selain itu S1 

tetap menggambarkan untuk  yang lain dengan mengawalinya dari  titik (0,1) lubang, ditarik garis lurus hingga 

titik (2,1) penuh, kemudian titik (2,2) lubang, ditarik garis lurus hingga titik (3,2)
 
penuh, kemudian titik (3,3) 

lubang, ditarik garis lurus hingga titik (4,3)
 
penuh. S1 sudah mengubah pemikiran awalnya dari mencari domain 

sendiri-sendiri (bagian per bagian) menjadi gabungannya. Awalnya S1 mencari domain rafik 

, untuk  sendiri,  yaitu (-5,-3), domain  grafik 

, untuk  sendiri yaitu [-3,0], domain  

sendiri yaitu (1,2](2,3](3,4] = (1,4]. S1 masih mempertahankan pendapatnya bahwa nilai  yang memenuhi 
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pada bagian ke tiga, yaitu , adalah  sedangkan untuk  

tidak memenuhi karena 0 tidak ikut. Berikut transkrip wawancara yang terkait “Pw: Antara 0 dan 1, ini ada 

gambarnya tidak?”, “Tidak ada, ini kan x nya lebih dari 0 jadi tidak bisa”. S1 tidak menegaskan kalau rangenya 

juga digabung, walaupun pada saat membahas domain dia sudah berubah pikiran untuk menggabungkan bagian 

demi bagian. Transkrip wawancara berikut menguatkan pendapat ini. “Pw :   Bagaimana dengan range 

fungsinya?”, “S1  :   Dilihat di y nya pak, sehingga range dari  

adalah [5,5;-6] , range dari , untuk 03  x adalah [1,5], range dari  

untuk   adalah [1,3]”. S1 masih berpendapat bahwa nilai fungsi untuk  adalah 

, berdasarkan tabel yang dibuatnya dengan memulai mensubstitusi   ke persamaan 

, sehingga diperoleh . Terdapat dua hal yang tidak logis disini, pertama adanya salah 

hitung dan ke dua, diabaikannya   . Berikut ini wawancara yang memperkuat pendapat tersebut. 

“Pw: Ini memasukkan titiknya apa sudah benar?”, “S1: Sudah pak (Ybs menggambar grafik dimulai dari titik x 

= -4,5; x = -4; x = -3,5)”. Sedangkan untuk Paparan Jawaban Soal no.2: S1 mengomunikasikan idenya secara 

kurang jelas dan kurang logis terkait pengertian nilai mutlak dan grafiknya.  S1 terkesan memandang grafik 

 untuk  merupakan hasil pencerminan grafik  untuk  terhadap sumbu . Untuk grafik 

 diperoleh dengan mencerminkan grafik  terhadap sumbu . 

Penulisan jawaban yang mengarah pada pertanyaan, untuk Paparan Jawaban Soal no.1: Jawaban awal S1 

sudah mengarah pada pertanyaan. Demikian juga S1 jawaban yang diberikan juga sudah sesuai dengan 

pertanyaan walaupun masih kurang tepat, sedangkan untuk Paparan Jawaban Soal no.2: Jawaban S1 belum 

mengarah pada pertanyaan. 

Kebenaran jawaban yang diberikan, untuk Paparan Jawaban Soal no.1: Jawaban S1 masih kurang tepat, 

sedangkan Paparan Jawaban Soal no.2: Jawaban yang diberikan S1 masih salah. Kemudahan dalam penyusunan 

kalimat untuk difahami, untuk Paparan Jawaban Soal no.1: Kalimat yang dikemukakan oleh S1 dalam 

menjawab soal nomer 1 mudah dipahami, sedangkan Paparan Jawaban Soal no.2: Kalimat yang dikemukakan 

oleh S1 dalam menjawab soal nomer 2 masih membingungkan. 

2) Paparan Data Komunikasi Lisan Subyek 2 (S2) 

Ketepatan dan kelengkapan menuliskan jawaban dengan simbol matematika, untuk  Paparan Jawaban Soal 

no.1 : S2 tidak memahami symbol  untuk   sehingga S2  hanya mengambil x yang memenuhi 

hanya 4 karena 4 bilangan yang terbesar, hal ini diperkuat dari wawancara berikut  “S2 : Saya lupa pak ini 

(menunjuk  untuk ), apakah fungsi bilangan Bulat terbesar ya pak”, “Pw :  Kenapa grafiknya 

garis y = 4?”, “S2  :  Karena diambil bilangan Bulat terbesar pada interval untuk   adalah 4”. 

Sedangkan Paparan Jawaban Soal no.2 : S2 tidak memahami simbol  dan  , S2 

tidak memahami definisi nilai mutlak, hal ini diperkuat dari wawancara berikut : “S2 : Sulit pak untuk 

menjelaskan, kemarin saya coba-coba gitu pak”, “Pw :  Grafik ini sepertinya kok digeser? Ini fungsinya apa?”, 

“S2:  Harga mutlak pak”, “Pw:  Apa itu fungsi harga mutlak?”, “S2:  Harga mutlak selalu bernilai positif pak, 

tidak negatif”, “Pw: Klo seperti ini, harganya yang kiri berapa? Katanya selalu positif, kok ada yang bernilai 

negatif? Jawaban akhir anda bagaimana?”, “S2:  Lupa pak, saya coba hasilnya digeser pak”, “Pw: Apa ini bukan 

jawaban? Karena jawabannya sama atau tidak, jika  apakah  ?”, “S2  :  Tidak 

pak”, “Pw : Jika tidak sama apa bedanya? Apa karena digeser? Apa yang mempengaruhi anda sehingga 

diperoleh hasil yang menggeser”, “S2: Kemarin saya coba-coba bikin trus hasilnya digeser”. 

Keterurutan dan kelogisan dalam menyusun jawaban untuk Paparan Jawaban Soal no.1 : S2 dalam 

menggambar grafik masih kurang logis terutama terkait domain fungsi seperti untuk  untuk 

  S1 mengambil dua titik yaitu -3 dan -4 kemudian dicari nilai r(x) nya sehingga digambar garis 

yang melalui titik (-3,2)
 

dan (-4,3)
 

terus jadinya seperti ini dan diperpanjang kekiri dan kekanan, S1 

memperpanjang garis yang melalui titik (-3,2)
 
dan (-4,3) hingga x = -5 tetapi kurang dari x = -1. Untuk untuk 

 untuk  , S2 beranggapan x nya hanya bilangan Bulat untuk menentukan 

domain dan menggambar grafik seperti ditunjukkan wawancara berikut : “S2 : Untuk 

 untuk  diambil empat titik yaitu -2, -1, 0, 1  , untuk x nya -2 

dimasukkan ke persamaan sehingga diperoleh y nya 1, yang -1 dimasukkan ke persamaan sehingga diperoleh y 

nya 2, untuk x nya 0 dimasukkan ke persamaan sehingga diperoleh y nya 1, x nya 1 dimasukkan ke persamaan 

sehingga diperoleh y nya -2, kemudian dihubungkan keempat titik tersebut, jadi grafiknya terbuka ke bawah”, 

“Pw :  Yang ini berapa titik, empat titik ya, klo yang ini dua titik, kenapa?”, “S2 :  Kan yang disini x nya lebih 

dari -5 dan kurang dari -3 jadi hanya bisa diambil -3 dan -4”, “Pw :  Kalau misalnya ini -10 sampai -2 anda 

berapa titik yang anda masukkan”, “S2  :  Diambil titik yang berada diantara itu, berapapun bisa”, “Pw :  Berapa 

titik, tiga sampai empat titik, tidak dua saja”, “S2  :  Dua juga bisa tapi jika mau jelas gambarnya bisa lebih”, 

“Pw :  Kemudian ini tadi empat titik, sudah anda anggap cukup, ini gambarnya seperti ini, padahal mulainya -

2”, “S2  : Gambarnya mulai -2 kan jika dimasukkan dalam persamaan diteruskan bisa sampai tak hingga, kalau 

yang ini kan ada panahnya, bisa ditemukan (Ybs menggambar garisnya diperpanjang hingga x nya melebihi -3 

dan x nya melebihi 1)”. Dalam menentukan domain juga belum logis seperti domain untuk  



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

 

27 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

untuk   
 
adalah  (-,), hal ini tampak dari wawancara berikut : “Pw:  Domainnya bagaimana? x 

itu domain apa bukan?”, “S2  :  Domain dari  untuk  
 
adalah (-,)”, “Pw :  

Misalkan x = -100 maka bagaimana harga fungsinya? domainnya (-,), kalau ini seperti ini -5 sampai -2 ini 

apa?”, “S2  :  Itu untuk melihat x nya”,  “Pw :  La iya x itu domain apa bukan?”, “S2  :  Kalau menurut saya 

untuk menentukan titik-titiknya ya pak”, “Pw:  Jadi anda tidak ambil dan disini dari gambar grafiknya, misal r = 

-100 berarti anda ambil berapa?”, “S2  :  -99 (Ybs hanya diam dan berpikir menyadari pekerjaannya belum 

tepat)”. Dalam menentukan range jawaban S2 juga masih kurang logis seperti range untuk  

untuk    adalah (-,) dan range untuk  untuk  adalah (-

,2] karena domain dari setiap fungsi r(x) dicari sendiri-sendiri maka rangenya juga sendiri-sendiri,hal ini 

seperti ditunjukkan wawancara berikut :”Pw :  Ada berapa fungsi yang disuruh menggambar?”, “S2  :  Satu 

fungsi pak”, “Pw :  Yang anda gambar?”, “S2  :  Sendiri-sendiri pak, mestinya dijadikan satu ya pak”. 

Sedangkan untuk
 
Paparan Jawaban Soal no.2: S2 kurang logis dalam menyusun jawaban karena tidak dapat 

menjelaskan alasan mengapa gambar yang diperoleh dengan menggeser, hal ini tampak dari wawancara berikut: 

“Pw: Apa ini bukan jawaban? Karena jawabannya sama atau tidak, jika  apakah 

 ?”, “S2  :  Tidak pak”, “Pw : Jika tidak sama apa bedanya? Apa karena digeser? Apa yang 

mempengaruhi anda sehingga diperoleh hasil yang menggeser”, “S2: Kemarin saya coba-coba bikin trus 

hasilnya digeser (Ybs hanya diam, menyadari jika jawabannya kurang benar)”. 

Penulisan jawaban yang mengarah pada pertanyaan untuk Paparan Jawaban Soal no.1 : Penulisan jawaban 

S2 belum mengarah ke pertanyaan, gambar grafiknya untuk fungsi r(x) masih belum tepat, grafik fungsi masih 

digambar sendiri-sendiri dan domain fungsinya belum tepat, terlebih untuk fungsi  untuk  . S2 

tidak memahami konsep bilangan Bulat terbesar dan menggambar grafiknya berupa garis lurus melalui y = 4, 

sedangkan Paparan Jawaban Soal no.1 : Penulisan jawaban S2 belum mengarah ke pertanyaan karena dari 

pertanyaan  jika  apakah ? S2 menjawab tidak sama dan tidak bisa menjelaskan 

mengapa grafiknya digeser. 

Kebenaran jawaban yang diberikan: Jawaban S2 masih kurang tepat, sedangkan Paparan Jawaban Soal 

no.2: Jawaban yang diberikan S2 masih salah juga. Kemudahan dalam penyusunan kalimat untuk difahami 

untuk Paparan Jawaban Soal no.1: Kalimat yang disusun S2 masih sulit difahami, sedangkan untuk Paparan 

Jawaban Soal no.: S2 masih sulit menjelaskan dengan kalimatnya tentang gambar yang dibuat. 

3) Paparan Data Komunikasi Lisan Subyek 3 (S3) 

Ketepatan dan kelengkapan menuliskan jawaban dengan simbol matematika untuk  Paparan Jawaban Soal 

no.1 : S3 masih terpengaruh bahasa sehari-hari dalam menuliskan simbol dan ()
 
 yaitu dalam menuliskan range 

[-3,3]  4  5
 
ketika diminta menjelaskan penggunaan symbol () S3 masih bingung, tampak dari wawancara 

berikut : “Pw : Rangenya bagaimana? Ini kok pakai dan apa maksudnya?”, “S3  : Kalau dan maksudnya harus 

memenuhi ini dan ini dan ini ([-3,3]  4  5)”, “Pw : Di matematika kalau dan berarti apa? atau bagaimana? klo 

memenuhi ini dan ini mungkn terpengaruh bahasa sehari-hari ya”. Sedangkan untuk Paparan Jawaban Soal no.2 

: S3 masih belum bisa membedakan simbol fungsi ganjil dengan fungsi nilai mutlak, sehingga  

dianggap fungsi ganjil dan menghilangkan simbol nilai mutlaknya, seperti ditunjukkan wawancara berikut : “S3  

: Kalau gini nilai fungsi ganjil, kalau  itu kan fungsi ganjil terus dicerminkan di titik asal, yang 

diketahui dari soal ini kan, ya, yang ini kan f(x) nya”, “Pw : Apa ini nilai fungsi ganjil? dicerminkan di titik 

asal? terus langkah anda apa?”, “S3  : Saya cerminkan di titik asal karena nilai ganjil”, “Pw : Tapi ini kan ada 

nilai mutlaknya”, “S3  : Iya pak, kalau ada mutlaknya selalu positif, masa fungsi ganjil, Lo kan kalau mutlak 

selalu positif, kalau   hasilnya  dan kalau   hasilnya ”, “Pw :  Apakah pengertian 

nilai mutlak langsung diterapkan?”, “S3  : Saya hilangkan nilai mutlaknya jadi Cuma  saja tidak ada 

mutlaknya sehingga  terus saya cerminkan, karena ini fungsi ganjil”. 

Keterurutan dan kelogisan dalam menyusun jawaban untuk Paparan Jawaban Soal no.1 : S3 dalam 

menyusun jawaban untuk  untuk   sudah logis dan terurut tampak dari hasil 

wawancara berikut : “S3  :  Ini kan diberitahu untuk  untuk , trus ini ada garis, 

untuk mencari garisnya saya cari jika x = 0 maka y = -2 dan x = -2 maka y = 0 terus diperpanjang, karena -5 dan 

-3 tidak ikut maka lubang”, “Pw :  Kenapa hanya dua titik yang diambil untuk membuat garis?”, “S3 : Karena 

untuk membuat membuat garis cukup diambil dua titik kemudian diperpanjang”. S3 dalam menyusun jawaban 

untuk untuk  untuk  sudah logis dan terurut tampak dari hasil 

wawancara berikut : “ S3 : Untuk  untuk  dimasukkan y = 0 mencari 

rata-ratanya kemudian sehingga diperoleh pembuat nol fungsi yaitu x = 3 dan x = -1 , kemudian mencari titik 

potong pada sumbu y saya cari x =0 ketemu di sini (0,3), kemudian saya cari di -2 ketemu di 1, jadi saya ambil 

faktor-faktornya kemudian titik puncaknya”. Namun untuk  untuk . S3 dalam menyusun 

jawaban masih kurang logis karena terlalu percaya diri terhadap konsep yang diyakini merupakan konsep yang 

salah, tampak dari wawancara berikut “S3 : Terus untuk yang nilai bilangan bulat terbesar saya tulis langsung 

grafiknya seperti ini”, “Pw :  Tidak usah melalui tabel seperti ini, sudah sesuai?”, “S3  :  Sudah seperti ini, sudah 

diluar kepala ya”, “Pw : Untuk x = 0 bagaimana? yang mana harganya? trus ini kok bentuknya seperti ini? yang 
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di atas apa yang di bawah?”, “S3  : Oh ya pak, keliru karena sudah kadung faham untuk fungsi bilangan Bulat 

(Ybs menggambar grafik dimulai dari titik (0,1) penuh, ditarik garis lurus hingga titik (1,1) lubang, kemudian 

titik (1,2) penuh, ditarik garis lurus hingga titik (2,2)
 
lubang, kemudian titik (2,3) penuh, ditarik garis lurus 

hingga titik (3,3)
 
lubang, kemudian titik (3,4)  penuh, ditarik garis lurus hingga titik (4,4)

 
lubang, diakhiri di 

titik (4,5) hanya titik penuh) “. Dalam mencari domain dan range fungsi S3 belum menyusun jawaban yang 

logis. Untuk Paparan Jawaban Soal no.2 : S3 dalam menyusun jawaban belum logis karena S3 menghilangkan 

pengertian nilai mutlak dan tidak bisa menjelaskan mengapa dicerminkan grafiknya, tampak dari wawancara 

berikut : “Pw :  Apakah pengertian nilai mutlak langsung diterapkan?”, “S3  : Saya hilangkan nilai mutlaknya 

jadi Cuma  saja tidak ada mutlaknya sehingga  terus saya cerminkan, karena ini fungsi 

ganjil”, “Pw :  Berarti gambar ini tidak ada mutlaknya? Kalau setelah ada mutlaknya jadi seperti apa 

gambarnya: “S3  : Ya saya keliru pak”, “Pw :  Berarti begitu tahu ada ini karena fungsi ganjil terus 

dicerminkan? Ini apa ya bener kalau negatif nya ini maka  dibawahnya langsung perpotongannya 

apa tidak pas di garis, kok anda seperti ini, negatifnya langsung perpotongan nya ada di garis, hingga 

memotongnya langsung di garis, ini kok ada segitiganya kok nggak pas seperti ini?”, “S3  :  Kan bukan x nya 

pak, jadi dicerminkan saja sehingga didapat ini”, “Pw : Oo semua dicerminkan, terus setelah ini apakah 

 jawabannya yang mana?”, “S3  :  Ini”, “ Pw :  Sama?”, “S3 : Kan kalau misalnya  

dicerminkan terhadap titik asal diperoleh   dan  dicerminkan terhadap titik asal diperoleh , 

grafik fungsi  berimpit dengan  jadi  (Ybs hanya diam, menyadari jawabannya kurang 

tepat)”. 

Penulisan jawaban yang mengarah pada pertanyaan untuk Paparan Jawaban Soal no.1 : S3 dalam 

memberikan jawaban untuk  untuk  dan  untuk 

  sudah mengarah pada pertanyaan, namun untuk  untuk   masih belum tepat. S3 

dalam menentukan domain dan range fungsi juga belum memberikan jawaban yang mengarah pada pertanyaan. 

Sedangkan untuk Paparan Jawaban Soal no.2: S3 dalam memberikan jawaban belum mengarah pada 

pertanyaan. 

Kebenaran jawaban yang diberikan untuk Paparan Jawaban Soal no.1: Jawaban S3 belum sepenuhnya 

benar, sedangkan untuk Paparan Jawaban Soal no.2: S3 belum menjawab dengan benar. Kemudahan dalam 

penyusunan kalimat untuk difahami untuk Paparan Jawaban Soal no.1: S3 sudah bisa menjelaskan dengan 

kalimat yang mudah untuk difahami, sedangkan untuk Paparan Jawaban Soal no.2: S3 masih menggunakan 

kalimat yang sulit untuk difahami. 

 

B. Temuan Komunikasi Matematis  

I. Temuan Komunikasi Matematis Tulis 

1) Temuan terhadap Subyek S1 

Secara umum, S1 menuliskan pendapatnya dengan urut, dia memulai proses mencari jawabannya dengan 

hal yang sudah mengarah pada jawaban akhir. Walaupun demikian, S1 melakukan hal-hal yang kurang logis. 

Berikut temuan-temuan berdasarkan jawaban tertulis S1. 

a) Dalam mencari titik-titik sampel untuk membuat grafik fungsi linier pada interval buka, S1 tidak 

memeriksa titik-titik ujung interval, yaitu 5.  

b) S1 tidak konsisten dalam memeriksa bagian-bagian  yang memenuhi untuk  .  

c) S1 membuat grafik  hanya berdasarkan ingatannya saja,  bukan berdasarkan definisi dari  . 

d) S1 tidak memeriksa kembali apakah jawabannya logis atau tidak.  

e) S1 tidak menuliskan terlebih dahulu pengertian Domain dan Range.  

f) S1 menganggap grafik  sebagaimana grafik  .  

2) Temuan terhadap Subyek S2 

Secara umum, S2 menuliskan pendapatnya sudah urut, dia memulai proses mencari jawabannya dengan 

hal yang sudah mengarah pada jawaban akhir. Walaupun demikian, S2 melakukan hal-hal yang kurang logis. 

Berikut temuan-temuan berdasarkan jawaban tertulis S2. 

a) S2 tidak memahami arti domain suatu fungsi  

b) S2 belum dapat menggambar grafik dari domain yang diberikan  

c) S2 tidak memahami arti inteval suatu bilangan.  

d) S2 tidak memahami pengertian garis.  

e) S2 tidak memahami pengertian fungsi Bilangan Bulat terbesar.  

f) S2 tidak memahami pengertian fungsi bersyarat karena dari soal no. 1 grafiknya digambar sendiri-

sendiri 

g) S2 menjawab pertanyaan no.2 hanya berupa gambar tanpa diberikan penjelasan apapun 

3) Temuan terhadap Subyek S3 

Berikut temuan-temuan berdasarkan jawaban tertulis S3 

a) S3 enggan menulis ulang kondisi-kondisi dari masing-masing persamaan.  
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b) Tidak terpikir oleh S3 untuk memberikan penjelasan tentang pembuatan grafik segmen garis cukup 

dengan mencari dua titik sampel. 

c) Terdapat dua kemungkinan kesan terhadap latar belakang mengapa S3 tidak menuliskan penjelasan 

terhadap grafik . Pertama, S3  beranggapan bahwa jika kita sudah tahu bentuk grafik dari  

. Kedua, S3 memang tidak bisa menjelaskan mengapa grafik sebagaimana yang telah 

di gambarkan. 

d) S3 terbiasa tidak menuliskan simbol = untuk menyatakan dua hal matematis yang sama 

e) S3 masih belum bisa membedakan antara simbol konektif antar pernyataan dengan simbol relasi pada 

himpunan.  

f) S3 masih belum bisa menerapkan dengan tepat antara pengertian gabungan dan irisan. Hal ini 

dikemukakan dengan asumsi bahwa penulisan simbol  dia maksudkan sebagai irisan himpunan. 

g) S3 mengabaikan pentingnya menuliskan simbol { } untuk menyatakan himpunan yang dia maksud. S3 

hanya menuliskan angka 4 untuk menyatakan  

h) S3 kurang teliti dalam membaca soal no.2.   

 

II.  Temuan Komunikasi Matematis Lisan 

1) Temuan terhadap Subyek S1 

Secara umum S1 dalam mengomunikasikan pendapatnya dengan lancar, urut dan bahasa yang mudah 

dimengerti, walaupun ditemukan beberapa hal yang tidak logis. Hal-hal berikut merupakan temuan yang 

diperoleh berdasarkan wawancara dengan S1.  

a) Dalam mencari titik-titik sampel untuk membuat grafik fungsi linier pada interval buka, tidak 

memeriksa titik-titik ujung interval, karena titik ujung tidak ikut dalam mendefinisikan fungsi.  

b) Menyatakan bahwa semakin banyak titik sampel, maka semakin akurat grafik yang dibuat.  

c) Berpendapat agar grafik yang dibuat lebih akurat, maka semkin lebar interval untuk x  

d) Tidak konsisten dalam memeriksa bagian-bagian yang memenuhi untuk  .  

e) Membuat grafik   hanya berdasarkan ingatannya saja,  bukan berdasarkan definisi dari   . 

f) Tidak memeriksa kembali apakah jawabannya logis atau tidak.  

g) Tidak konsisten dalam menganggap domain dan range suatu fungsi harus tunggal.  

h) Menjawab seadanya, bukan menuliskan terlebih dahulu informasi yang ada dari soal dan 

menguraikannya.  

i) Secara grafis, memandang bahwa grafik fungsi nilai mutlak  yang bagian kiri merupakan hasil 

pencerminan terhadap sumbu  dari grafik   yang bagian kanan, yaitu grafik . 

2) Temuan terhadap Subyek S2 

Secara umum S2 dalam mengomunikasikan pendapatnya dengan lancar, urut dan bahasa yang mudah 

dimengerti, walaupun ditemukan beberapa hal yang tidak logis. Hal-hal berikut merupakan temuan yang 

diperoleh berdasarkan wawancara dengan S2.  

a) Tidak memahami arti domain suatu fungsi  

b) Belum dapat menggambar grafik dari domain yang diberikan  

c) Tidak memahami arti inteval suatu bilangan 

d) Tidak memahami pengertian garis  

e) Tidak memahami pengertian fungsi Bilangan Bulat terbesar  

f) Tidak memahami pengertian fungsi bersyarat  

g) Menjawab pertanyaan no.2 dengan cara dicoba-coba tanpa landasan konsep yang jelas.  

3) Temuan terhadap Subyek S3 

Secara umum S3 dalam mengomunikasikan pendapatnya dengan lancar, urut dan bahasa yang mudah 

dimengerti, walaupun ditemukan beberapa hal yang tidak logis. Hal-hal berikut merupakan temuan yang 

diperoleh berdasarkan wawancara dengan S3.  

a) Pemahaman konsep bilangan Bulat terbesar yang keliru  

b) Tidak tidak memahami konsep “dan” dalam logika matematika  

c) Tidak memahami pengertian fungsi ganjil  

 

III.  Temuan Komunikasi Matematis Tulis-Lisan 

1)    Temuan terhadap Subyek S1 

a) Tidak ada perubahan pendapat S1 baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan hal-hal berikut. 

i. Makin banyak titik sampel yang dihitung, makin akurat grafik yang dibuat 

ii. Tidak memeriksa kelogisan jawaban dengan mengaitkan antara teori dengan jawabannya. Misal, 

dalam kondisi yang bagaimana   grafik garis naik. 

iii. Tidak perlu mempertimbangkan penghitungan nilai fungsi untuk x yang merupakan titik ujung 

interval buka sebagai dasar untuk membuat grafik 
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iv. Pada soal nomer 2, yang melibatkan nilai mutlak bertingkat , S1 tidak 

mengawalinya dengan mencari hubungan antara grafik    dengan grafik . 

b) Ada perubahan pendapat S1 terkait Domain suatu fungsi. S1 mengemukakan dalam tulisannya bahwa 

banyaknya Domain suatu fungsi yang didefinisikan bagian demi bagian adalah sebanyak bagiannya, 

dalam soal ini ada tiga domain.  Pada saat wawancara, S1 mengemukakan bahwa banyaknya Domain 

suatu fungsi adalah satu, tidak tergantung apakah itu fungsi bagian demi bagian ataupun bukan. 

2)  Temuan terhadap Subyek S2 

a) Tidak ada perubahan pendapat S2 baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan hal-hal berikut. 

i. Makin banyak titik sampel yang dihitung, makin akurat grafik yang dibuat 

ii. Gambar grafik berupa garis yang dapat diperpanjang 

iii. Garis y = 4 terbesar 

b) Ada perubahan pendapat S2 terkait domain suatu fungsi. S2 mengemukakan dalam tulisannya bahwa 

domain dari fungsi di cari sendiri-sendiri, namun ketika wawancara S2 menjawab semestinya dijadikan 

satu  

3)  Temuan terhadap Subyek S3 

a) Tidak ada perubahan pendapat S2 baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan hal-hal berikut. 

i. Domain fungsi r(x) merupakan gabungan dari domain fungsi bersyarat r(x) 

ii. grafik fungsi bilangan Bulat terbesar karena sudah kadung hafalnya seperti itu 

b) Ada perubahan pendapat S3 secara tertulis maupun lisan  

i. dalam menjawab secara tulis range menggunakan “dan” maksudnya adalah gabungan setelah 

menjawab lisan 

ii. dalam menggambar fungsi no 2 secara tulis menghilangkan nilai mutlaknya dan setelah 

diwawancara mestinya gambarnya tidak seperti itu jika ada nilai mutlaknya 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan, kemampuan komunikasi matematis mahasiswa semester satu Prodi S-1 

Pendidikan Matematika pada Matakuliah Matematika Dasar I adalah sebagai berikut. 

1. Subyek penelitian umumnya kurang tepat dalam menuliskan jawaban dengan simbol matematika 

2. Subyek penelitian umumnya kurang urut atau kurang logis dalam mengungkapkan ide matematika.  

3. Subyek penelitian umumnya sudah menuliskan jawaban yang mengarah sesuai pertanyaan.  

4. Subyek penelitian kurang memberikan jawaban dengan benar.  

5. Subyek penelitian umumnya dalam menyusun jawaban sering melakukan kesalahan, ketidaklogisan, 

serta lompatan, sehingga kalimat yang ditulis tidak mudah dipahami.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh model 

pembelajaran (TTW dan langsung) terhadap komunikasi matematika siswa kelas VII 

SMPN 9 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian true experimental desaign yang berbentuk posttest control group desaign. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes 

yaitu posttest. Dengan populasi seluruh siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya yang 

berjumlah 9 kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random 

sampling yang menghasilkan dua kelas masing-masing terdiri dari 42 siswa sebagai 

sampel yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas 

kontrol. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan Uji-t. Diperoleh  

sebesar 5,930 dan  sebesar 1,989 sehingga  Hal ini berarti 

ditolak dan diterima sehingga terdapat perbedaan komunikasi matematika 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write (TTW) 

dengan model pembelajaran langsung pada siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya maka 

“Ada pengaruh model pembelajaran (TTW dan langsung) terhadap komunikasi 

matematika siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya”. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Kata Kunci: Komuikasi matematika, TTW, pembelajaran langsung 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran matematika berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 yaitu “mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama”. Dengan demikian, pelajaran matematika 

memiliki peranan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tetapi pada 

kenyataannya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih kurang karena terdapat banyak 

masalah dalam pelajaran matematika yaitu rendahnya minat belajar matematika, siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah, apabila 

ditanya oleh guru tidak ada yang mau menjawab, jika tidak ditunjuk. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan siswa 

lebih aktif dan lebih berani bertanya jika ada yang kurang dipahami dalam pembelajaran matematika sehingga 

dapat terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 

Dalam standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran matematika berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 yaitu “mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama”. Dengan demikian, pelajaran matematika 

memiliki peranan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tetapi pada 

kenyataannya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih kurang karena terdapat banyak 

masalah dalam pelajaran matematika yaitu rendahnya minat belajar matematika, siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah, apabila 

ditanya oleh guru tidak ada yang mau menjawab, jika tidak ditunjuk. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan siswa 

lebih aktif dan lebih berani bertanya jika ada yang kurang dipahami dalam pembelajaran matematika sehingga 

dapat terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 

Menurut Huda (2014:218) Think Talk Write (TTW) adalah strategi yang memfasilitasi latihan berbahasa 

secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancer. Sesuai dengan urutan di dalamnya model Think Talk 

Write (TTW) mendorong siswa untuk Think (berpikir), Talk (berbicara/berdiskusi), dan Write (menulis). Jadi 
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model Think Talk Write (TTW) mempengaruhi siswa untuk mengembangkan ide atau gagasannya terlebih 

dahulu sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan[1]. 

Penulis memilih materi perbandingan SMP kelas VII karena materi perbandingan berkaitan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga diharapkan siswa dan guru dapat mengkomunikasikan materi perbandingan supaya siswa 

dapat menerapkan materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Untuk memudahkan 

komunikasi matematika pada materi perbandingan, penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write (TTW). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TTW terhadap Komunikasi Matematika Siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang penelitiannya terhadap 

komunikasi matematika dan penganalisisnya lebih fokus pada data-data yang diolah dengan menggunakan 

metode statistika. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian True Eksperimental Design (eksperimen yang 

betul-betul) dengan desain Posttest Control Grup. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya yang terdiri dari 9 kelas. Dalam 

menentukan sampel penelitian peneliti menggunkan teknik Simpe Random Sampling. Langkah pertama, 

mengacak semua kelas untuk diambil dua kelas dengan cara undian. Langkah kedua, mengacak kembali dua 

kelas untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan cara undian dari dua kelas yang terpilih 

untuk diberikan perlakuan berbeda yaitu menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran langsung pada kelas kontrol. 

Berdasarkan langkah-langkah diatas, sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII A dengan jumlah 42 siswa 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C dengan jumlah 42 siswa sebagai kelas kontrol. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakakn metode tes. Tes diujikan diakhir proses 

pembelajaran (posttest). Adapaun instrumen penelitian ini yaitu lembar tes hasil belajar. Lembar tes berbentuk 

tes uraian yang berisi 5 soal dan dijawab dengan menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab untuk mengetahui 

komunikasi matematika siswa dengan durasi waktu 60 menit. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji persyaratan 

analisis untuk menentukan data yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, analisis 

data menggunakan rumus uji-t (uji kesamaan dua rata-rata). 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, pada kelas eksperimen nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa yaitu 100 dan nilai terendah 60, sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi 97 dan nilai 

terendah 45. Nilai rata-rata kelas eksperimen diperoleh  sedangakan pada kelas kontrol diperoleh 

. 

 

Tabel Uji Normalitas Kelas Ekperimen 

Data Batas Kelas Z 
Luas kelas 

interval 

Frekuensi yang 

diharapkan  

Frekuensi 

Observasi 

 
 

64-69 63,5-69,5 -2,05 dan -1,51 0,0453 1,6761 3 1,046 

70-75 69,5-75,5 -1,51 dan-0,97 0,1005 3,7185 5 0,442 

76-81 75,5-81,5 -0,97 dan -0,43 0,1676 6,2012 5 0,233 

82-87 81,5-87,5 -0,43 dan 0,09 0,2023 7,4851 5 0,825 

88-93 87,3-93,5 0,09 dan 0,65 0,2063 7,6331 7 0,053 

94-99 93,5-99,5 0,65 dan 1,19 0,1408 5,2096 8 1,495 

100-105 99,5-105,5 1,19 dan 1,73 0,0752 2,7824 4 0,533 

Jumlah 

 

4,772 
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Tabel Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Data 
Batas 

Kelas 
Z 

Luas kelas 

interval 

Frekuensi yang 

diharapkan  

Frekuensi 

Observasi  
 

42-49 41,5-49,5 -2,20 dan -1,65 0.0356 1.3172 3 2,149 

50-57 49,5-57,5 -1,65 dan-1,10 0.0862 3.1894 5 0,443 

58-65 57,5-65,5 -1,10 dan -0,56 0.152 5.624 5 0,025 

66-73 65,5-73,5 -0,56 dan -0,01 0.2083 7.7071 5 0,950 

74-81 73,3-82,5 -0,01 dan 0,61 0.2331 8.6247 7 0,045 

82-89 82,5-89,5 0,61 dan 1,09 0.133 4.921 8 3,381 

90-97 89,5-97,5 1,09 dan 1,64 0.0874 3.2338 4 0,181 

Jumlah 

 

7,177 

 

Hasil uji persyaratan, uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh x2
hitung = 4,772 < x2

tabel = 12,592 dan 

pada kelas kontrol diperoleh x2
hitung = 7,177 < x2

tabel = 12,592 sehingga diketahui data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Dan uji homogenitas diketahui memiliki varians yang homogen dengan hasil Fhitung 

= 1,525 < Ftabel = 1,628. 

Perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh thitung = 3,640 dan ttabel = 1,989   dengan dk = 

(42 + 42 – 2) = 82 dan taraf signifikan = 5%, sehingga thitung = 3,640  ttabel = 1,989, thitung  berada didaerah 

penolakan H0. Sehingga H0 yaitu Tidak ada perbedaan komunikasi matematika siswa kelas VII SMPN 9 

Surabaya yang menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan model pembelajaran 

langsung ditolak dan H1 yaitu Ada perbedaan komunikasi matematika siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya yang 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan model pembelajaran langsung diterima. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan komunikasi matematika siswa kelas VII 

SMPN 9 Surabaya yang menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan model 

pembelajaran langsung. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diatas rata-rata nilai dari kelas eksperimen yaitu 

 lebih besar dari pada rata-rata nilai kontrol yaitu , hal ini menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) lebih baik dari pada kelas 

kontrol dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

Pada analisis data diatas dengan menggunakan rumus uji-t diperoleh thitung = 3,640 dan ttabel = 1,989   dengan 

dk = (42 + 42 – 2) = 82 dan taraf signifikan = 5%, sehingga thitung = 3,640  ttabel = 1,989, sehingga terjadi 

penolakan pada H0 dan penerimaan H1, karena terjadi penerimaan H1 maka ada perbedaan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan model pembelajaran langsung terhadap 

komunikasi matematika siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, karena ada perbedaan hasil belajar matematika yang menggunakan 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan model pembelajaran langsung terhadap komunikasi 

matematika siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya, sehingga ada pengaruh model pembelajaran (TTW dan 

langsung) terhadap komunikasi matematika siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis penelitian antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif TTW dan pembelajaran dengan model pembelajaran 

langsung dapat disimpulankan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaraan 

kooperatif tipe TTW lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran langsung 

pada materi perbandingan siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya  

Saran 

1. Guru dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk menunjang proses 

pembelajaran 

2. Guru diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran dan dapat menjadikan model 

pembelajaraan kooperatif tipe TTW sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan aktivitas siswa selama 

penerapan model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran matematika 

pada pokok bahasan trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya. (2) 

Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran problem 

solving dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan trigonometri di SMA 

Kartika IV-3 Surabaya. (3) Mendeskripsikan respon siswa setelah penerapan model 

pembelajaran problem solving dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA 3 SMA Kartika IV-3 

Surabaya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan 

angket. Selama penerapan model pembelajaran problem solving, aktivitas siswa 

berdasarkan hasil observasi dapat dikatakan sangat aktif serta relevan dengan 

aktivitas yang dominan adalah siswa memperhatikan penjelasan guru/teman. Hasil 

belajar sikap siswa menunjukan adanya sikap yang baik pada siswa selama dua kali 

pertemuan. Hasil belajar pengetahuan siswamenunjukkan hasil yang baik. Hal ini 

terlihat dari perolehan nilai tes hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran problem 

solving yaitu dari 25 siswa yang memperoleh predikat A sebanyak 2 siswa dan  yang 

memperoleh predikat A− sebanyak 9 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh 

predikat B+ sebanyak 4 siswa, sebanyak siswa 3 memperoleh predikat B, dan 

sebanyak 6 siswa memperoleh predikat B− serta 1 siswa memperoleh predikat C+. 

Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

problem solving tergolong respon yang sangat positif. Hal ini terlihat dari persentase 

setiap aspek yang lebih dari 70% serta rata-rata keseluruhan siswa berpendapat  “YA” 

pada keseluruhan aspek pertanyaan sebanyak . 

 

Kata kunci: problem solving, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah sebagai sarana yang 

berfungsi untuk mencegah terbentuknya generasi yang “bodoh”. Melalui pendidikan, individu yang awalnya tidak 

mengetahui apa-apa menjadi mengetahui banyak hal, yang mulanya tidak paham menjadi paham, serta akan 

semakin memahami hal apa saja yang baik dan juga benar. Pendidikan dapat dilakukan dan diperoleh dimana 

saja. Sekolah merupakan salah satu tempat terjadinya proses pendidikan, dimana ada banyak mata pelajaran yang 

diajarkan diantaranya adalah matematika. Pelajaran matematika yang diajarkan di sekolah berperan dalam 

melatih siswa bepikir logis, kritis dan praktis, serta mampu bekerja sama. 

Tujuan dari pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan strategi dalam 

merumuskan, menganalisis, menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah. 

Dalam menyelesaikan suatu masalah pada matematika diperlukan penyelesaian yang kreatif. Demikian juga 

dalam proses pembelajaran diperlukan metode belajar yang tepat, misalnya dengan menggunakan metode belajar 

berkelompok. Metode tersebut dapat menjadikan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, serta disukai oleh 

siswa, sehingga akhirnya akan memberikan suatu pemahaman kepada siswa terhadap materi yang dipelajari. 

Salah satu kendala dalam pembelajaran matematika adalah matematika masih dianggap sebagai pelajaran 

yang sulit. Ada banyak faktor yang menyebabkan matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit, 

diantaranya masih banyak siswa yang menganggap matematika merupakan pelajaran berhitung yang rumit dan 
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terlalu banyak rumus. Selain itu, objek matematika yang abstrak juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Akibatnya siswa menjadi malas dan kurang 

tertarik dalam mempelajari matematika. Selain itu, dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, namun banyak siswa yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. 

Dengan kurang intesnya siswa bertanya, maka kerjasama positif yang diharapakan dalam kelompok juga 

berkurang. Hal ini terlihat pada saat kegiatan pengerjaan lembar kerja siswa hanya siswa yang mampu yang aktif 

mengerjakannya. 

Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang tepat dan lebih berguna bagi siswa yaitu model yang 

kreatif dan inovatif yang dapat melatih pola pikir siswa dalam memecahkan masalah sampai pada tingkat 

penyelesaiannya. Penerapan pembelajaran itu salah satunya adalah penerapan pembelajaran penyelesaian masalah 

(problem solving learning). 

“Referensi [1] Penyelesaian Masalah (Problem Solving Learning) merupakan salah satu dasar teoritis dari 

berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah (problem) sebagai isu utamanya, termasuk juga PBL 

(Problem-Based Learning) dan PPL (Problem-Posing Learning). Akan tetapi dalam pratiknya, PSL lebih banyak 

diterapkan untuk pelajaran Matematika.” Penerapan pembelajaran penyelesaian (problem solving learning) yakni 

suatu proses pembelajaran yang melatih siswa untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 

dimana masalah yang akan diselesaikan dapat diperoleh melalui buku pegangan, yang disusun sendiri oleh guru, 

atau fakta yang terjadi di lingkungan. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

mengkonstruksi sendiri ide-ide matematikanya dalam memecahkan masalah. Kelebihan dari model pembelajaran 

ini antara lain, menjadikan siswa lebih mudah memahami konsep dengan cara menyelesaikan suatu masalah, 

melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, membantu siswa aktif dalam pembelajaran, mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa secara kreatif, serta membuat siswa menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki 

dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran ini peneliti menerapkan pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving 

learning) pada pokok bahasan trigonometri. Dipilihnya pokok bahasan ini karena dalam kehidupan sehari-hari 

terdapat banyak konsep trigonometri digunakan, dimana dalam sehari-hari konsep ini memerlukan ketelitian dan 

analisis yang mendalam untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalamnya. Kesalahan analisis 

dalam pembelajaran matematika khususnya materi trigonometri terjadi pada bentuk soal-soal uraian. Kesalahan 

yang dialami siswa ketika mengerjakan soal-soal tersebut dikarenakan siswa kurang mampu menganalisis lebih 

akurat persoalan tersebut sehingga mengakitbatkan timbulnya kesulitan-kesulitan belajar pada diri siswa. 

Rumusan pertanyaan dari penetian ini adalah (1) bagaimana aktivitas siswa selama penerapan model 

pembelajaran problem solving dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan trigonometri di SMA Kartika 

IV-3 Surabaya?, (2) bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran problem solving dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya?,  (3) bagaimana 

respon siswa setelah penerapan model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya?. Berkaitan dengan rumusan pertanyaan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran problem 

solving dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya, (2) 

mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya,  (3) mendeskripsikan respon siswa 

setelah penerapan model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

trigonometri di SMA Kartika IV-3 Surabaya. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama untuk 

siswa, memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan, melatih siswa mengemukakan ide atau gagasan 

matematika dalam mencoba menyelesaikan suatu permasalahan, dan melatih siswa untuk bekerjasama dalam 

diskusi kelompok. Yang kedua untuk guru, untuk menambah wawasan variasi model pembelajaran yang efektif 

dan efisien dan menjadi solusi untuk mengatasi kecemasan siswa dengan melibatkan siswa aktif ikut serta dalam 

proses pembelajaran matematika, sehingga dapat terciptanya situasi belajar yang kondusif. Yang ketiga untuk 

sekolah, untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pelajaran matematika di SMA Kartika IV-3 Surabaya dan 

dapat digunakan sebagai masukkan dalam pengembangan dan penyempurnaan program pengajaran matematika 

di sekolah dengan model pembelajaran problem solving, sehingga mampu memperbaiki kualitas hasil belajar 

siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Tempat peneltian di SMA Kartika IV-3 Surabaya dengan mengambil 

data pada bulan November 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Kartika IV-3 

Surabaya dengan jumlah 25 siswa yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrumen pendukung terdiri dari lembar 

observasi aktivitas siswa, lembar obsevasi perkembangan sikap siswa, tes hasil belajar siswa, dan angket respon 

siswa. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan angket. Teknik observasi 
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digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas siswa dan mengumpulkan data hasil berlajar sikap siswa selama 

proses pembelajaran. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar pengetahuan siswa serta 

teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data respon siswa yang diberikan setelah penerapan model 

pembelajaran problem solving.  

Analisis data dilakukan terhadap empat jenis data yang terkumpul pada akhir kegiatan pembelajaran. Data 

tersebut meliputi aktivitas siswa, hasil belajar sikap siswa, hasil belajar pengetahuan siswa, dan respon siswa. 

Data dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif. Data aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil 

observasi diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Menghitung jumlah setiap kategori 

aktivitas siswa. (2) Menghitung jumlah frekuensi aktivitas pada setiap kategori selama pembelajaran. (3) 

Menentukan persentase setiap aktivitas yang diamati, dengan menggunakan rumus: , dimana    

adalah  persentase aktivitas siswa,  adalah jumlah frekuensi setiap kategori, dan  adalah jumlah frekuensi 

seluruh katergori. Setiap kategori aktivitas dipersentasekan masing-masing pada pertemuan pertaman dan kedua.  

Data dari hasil observasi perkembangan sikap siswa dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) 

Dari setiap indikator observasi sikap siswa untuk masing-masing siswa, dijumlahkan pada setiap aspek sikap 

siswa, (2) jumlah nilai sikap siswa dikonversikan dengan rumus berikut. Konversi sikap siswa , dimana  

adalah  jumlah nilai yang diperoleh dan  adalah jumlah nilai maksimum. (3) mentukan rata-rata nilai konversi 

sikap siswa pada pertemuan I dan pertemuan II dengan menggunakan rumus berikut. Rata-rata konversi sikap 

siswa , dimana a adalah konversi sikap siswa pertemuan I dan b adalah konversi sikap siswa pertemuan II.  

Untuk hasil pengetahuan dianalisi dengan menggunakan tabel 1.1. 

 

Tabel 1 Acuan Kriteria Hasil Belajar Siswa 

Konversi Nilai Akhir 
Predikat 

Skala  Skala  

  A 

  A− 

  B+ 

  B 

  B− 

  C+ 

  C 

  C− 

  D+ 

  D 

Referensi [2] 

 

Data tes yang dihasilkan setelah proses belajar mengajar dianalisis untuk mendeskripsikan hasil belajar 

pengetahuan siswa. 

Analisis terhadap data respon siswa diperoleh melalui angket respon siswa yang dihitung dengan cara 

menentukan persentase pada setiap respon siswa. Dengan menentukan persentase nilai 0-1, dimana siswa yang 

menjawab “YA” memperoleh nilai 1, sedangkan yang menjawab “TIDAK” nilai yang diperoleh 0. Langkah-

langkah menganalisis data respon siswa sebagai berikut. (1) Menjumlahkan jawaban pada tiap aspek pertanyaan. 

(2) Menentukan persentase jawaban dari tiap aspek pertanyaan, dengan menggunakan rumus: , 

dimana   adalah persentase respon siswa,  adalah frekuensi jawaban tiap aspek, dan   adalah banyak 

responden. Respon siswa dikatakan respon positif jika rata-rata keseluruhan respon dengan jawaban “YA” lebih 

besar dari  dengan menggunakan rumus: , dimana  adalah presentase rata-rata keseluruhan,  adalah 

jumlah presentase respon siswa dengan jawaban “YA”, dana  adalah jumlah item angket. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

problem solving pada pertemuan pertama meliputi, Siswa menjawab salam, pertanyaan dari guru/teman 

memperoleh persentase sebesar . Siswa berdoa bersama memperoleh persentase sebesar  Siswa 

memperhatikan penjelasan guru/teman memperoleh persentase sebesar . Siswa bertanya kepada 

guru/teman memperoleh persentase sebesar . Siswa membentuk kelompok belajar memperoleh persentase 

sebesar . Siswa membuka buku pelajaran memperoleh persentase sebesar . Siswa mengerjakan 
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LKS/Tes/Tugas memperoleh persentase sebesar . Siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

memperoleh persentase sebesar . Siswa menerima penghargaan dari guru memperoleh persentase sebesar 

. Aktivitas siswa yang tidak relevan memperoleh persentase sebesar . 

Aktivitas siswa pada pertemuan kedua meliputi, Siswa menjawab salam, pertanyaan dari guru/teman 

memperoleh persentase sebesar . Siswa berdoa bersama memperoleh persentase sebesar  Siswa 

memperhatikan penjelasan guru/teman memperoleh persentase sebesar . Siswa bertanya kepada 

guru/teman memperoleh persentase sebesar . Siswa membentuk kelompok belajar memperoleh persentase 

sebesar . Siswa membuka buku pelajaran memperoleh persentase sebesar . Siswa mengerjakan 

LKS/Tes/Tugas memperoleh persentase sebesar . Siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

memperoleh persentase sebesar . Siswa menerima penghargaan dari guru memperoleh persentase sebesar 

. Aktivitas siswa yang tidak relevan memperoleh persentase sebesar . 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil Belajar Sikap Siswa 

Hasil belajar sikap siswa di kelas XI IPA 3 pada pertemuan I sebagai penilaian sikap adalah sebanyak 8 siswa 

dengan predikat A, sebanyak 11 siswa dengan predikat B, dan sebanyak 6 siswa dengan predikat C. Hasil belajar 

sikap siswa di kelas XI IPA 3 pada pertemuan I sebagai penilaian sikap adalah sebanyak 13 siswa dengan 

predikat A, sebanyak 12 siswa dengan predikat B dan tidak ada siswa yang mendapatkan predikat C dan predikat 

D. 

 

b. Data Hasil Belajar Pengetahuan Siswa 

Hasil belajar pengetahuan siswa setelah diterapkan model pembelajaran problem solving adalah dari 25 siswa 

jumlah siswa yang memperoleh predikat A sebanyak 2 siswa dan jumlah siswa yang memperoleh predikat A− 

sebanyak 9 siswa. Kemudian jumlah siswa yang memperoleh predikat B+ sebanyak 4 siswa, jumlah siswa yang 

memperoleh predikat B sebanyak 3 siswa, dan jumlah siswa yang memperoleh predikat B− sebanyak 6 siswa 

serta jumlah siswa yang memperoleh predikat C+ sebanyak 1 siswa. 

  

3. Respon Siswa 

Pada aspek pertama “Apakah kalian menyukai pelajaran matematika?”. Pada aspek ini persentase dari 

jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” sebanyak . Aspek 

kedua “Apakah kegiatan pembelajaran hari ini merupakan hal yang baru bagi kalian?”. Pada aspek ini persentase 

dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” sebanyak . 

Aspek ketiga “Apakah dengan menggunakan cara belajar hari ini  kalian lebih mudah memahami materi?”. Pada 

aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  dan keterangan 

“TIDAK” sebanyak .  

Selanjutnya, pada aspek keempat “Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran dengan materi hari ini?”. 

Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  dan keterangan 

“TIDAK” sebanyak . Aspek kelima “Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini?”. Pada aspek ini 

persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” 

sebanyak . Aspek keenam “Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dalam belajar 

matematika?”. Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  

dan keterangan “TIDAK” sebanyak . Aspek ketujuh “Apakah pembelajaran hari ini mendorong kalian untuk 

menemukan ide-ide baru?”. Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” 

sebanyak  dan keterangan “TIDAK” sebanyak . 

Kemudian, pada aspek kedelapan “Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian lebih terampil dalam belajar 

matematika?”. Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  

dan keterangan “TIDAK” sebanyak . Aspek kesembilan “Apakah dengan belajar seperti ini membuat kalian 

lebih berani menyatakan pendapat?”. Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan 

“YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” sebanyak . Aspek kesepuluh “Apakah dengan pembelajaran 

hari ini membuat suasana kelas lebih menyenangkan?”. Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk 

menjawab ketertangan “YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” sebanyak . Aspek kesebelas 

“Apakah dengan pembelajaran hari ini memudahkan kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan?”. Pada aspek 

ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab keterangan “YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” 

sebanyak . 

Pada aspek yang terakhir, yakni aspek keduabelas “Apakah dengan pembelajaran hari ini membuat waktu 

pembelajaran lebih efektif dan efisien?”. Pada aspek ini persentase dari jawaban siswa untuk menjawab 

ketertangan “YA” sebanyak  dan keterangan “TIDAK” sebanyak . Dari penjelasan tersebut terlihat 

bahwa, persentase rata-rata respon siswa dengan keterangan “YA” sebanyak  dan dengan keterangan 
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“TIDAK” sebanyak . Hal ini menunjukkan bahwa respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem solving adalah sangat posistif.  

 

B. Pembahasan 

1. Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan pertama selama proses pembelajaran dengan menerapan model pembelajaran problem 

solving pada pokok bahasan trigonometri persentase aktivitas siswa pada kategori ke 1-9 (aktivitas siswa yang 

relevan) yaitu  dan kategori ke 10 (aktivitas siswa yang tidak relevan) yaitu . Sehingga 

pembelajaran dengan menerapan model pembelajaran problem solving pada pertemuan pertama siswa dalam 

proses pembelajaran sangat aktif. Selanjutnya, pada pertemuan kedua selama proses pembelajaran dengan 

menerapan model pembelajaran problem solving pada pokok bahasan trigonometri didapatkan bahwa persentase 

aktivitas siswa pada kategori ke 1-9 yaitu  dan kategori ke 10 yaitu . Sehingga pembelajaran 

dengan menerapan model pembelajaran problem solving pada pertemuan kedua siswa dalam proses pembelajaran 

sangat aktif. Sehingga disimpulkan bahwa aktivitas siswa yang paling dominan dengan penerapan model 

pembelajaran problem solving adalah siswa memperhatikan penjelasan guru/teman. Dengan persentase pada 

pertemuan pertama sebanyak 40,73% dan pada pertemuan kedua sebanyak 38,89%. Hal ini menunjukkan bahwa 

aktivitas siswa termasuk aktivitas yang relevan. Selain itu, siswa memanfaatkan waktunya dengan sangat baik 

untuk mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari guru maupun teman sesama siswa serta melakukan 

aktivitas yang relevan lain. Sehingga hal ini menunjukan aktivitas siswa sangat aktif selama proses pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran problem solving. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil Belajar sikap Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian sikap siswa yang telah dinilai selama 2 kali pertemuan dengan menerapakan 

model pembelajaran problem solving. Pada pertemuan pertama, dari 25 siswa terdapat sebanyak 8 siswa dengan 

predikat A dengan kriteria sangat baik, sebanyak 11 siswa dengan predikat B dengan kriteria baik, serta sebanyak 

6 siswa dengan predikat C dengan kriteria cukup baik. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, dari 25 siswa 

sebanyak 13 siswa memperoleh predikat A dengan kriteria sangat baik dan sebanyak 12 siswa memperoleh 

predikat B dengan kriteria baik. 

Jika dibandingkan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua, pada pertemuan pertama masih ada siswa 

yang memperoleh predikat C sedangkan pada pertemuan kedua tidak ada siswa yang memperoleh predikat C. 

Walau demikian, hasil penilaian sikap siswa sudah dapat dikatakan baik. Dikarenakan siswa sudah menunjukkan 

sikap kerja sama, toleran, disiplin, serta tanggung jawab dalam kelompok pada saat pembelajaran berlangsung 

dengan cukup baik. Sehingga hal tersebut sudah menunjukkan adanya perkembangan sikap setelah diberikan 

pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran problem solving. 

 

b. Hasil Belajar Pengetahuan Siswa 

Analisis hasil belajar pengetahuan ditentukan oleh acuan kriterian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

Berdasarkan tes hasil belajar yang diberikan pada siswa setelah 2 kali pertemuan dengan penerapan model 

pembelajaran problem solving. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 siswa yang memperoleh predikat A 

sebanyak 2 siswa dan  siswa yang memperoleh predikat A− sebanyak 9 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh 

predikat B+ sebanyak 4 siswa, siswa yang memperoleh predikat B sebanyak 3 siswa, dan jumlah siswa yang 

memperoleh predikat B− sebanyak 6 siswa serta jumlah siswa yang memperoleh predikat C+ sebanyak 1 siswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa dominan memperoleh predikat A−, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar pengetahuan siswa baik. 

 

3. Respon Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada di atas, terlihat bahwa respon dengan jawaban 

keterangan “YA” tertinggi adalah pada aspek keenam yakni “Apakah pembelajran hari ini bermanfaat untuk 

kalian dalam belajar matematika?” dengan memperoleh persentase sebanyak 96%. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa setiap aspek pertanyaan siswa berpendapat “YA” lebih dari  serta rata-rata keseluruhan 

siswa berpendapat  “YA” pada keseluruhan aspek pertanyaan sebanyak . Sehingga respon siswa kelas XI 

IPA 3 SMA Kartika iv-3 Surabaya terhadap model pembelajaran problem solving sangat positif. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa yang paling dominan dengan penerapan model pembelajaran problem solving adalah  siswa 

memperhatikan penjelasan guru/teman. Dengan persentase pada pertemuan pertama sebanyak 40,73% dan 
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pada pertemuan kedua sebanyak 38,89%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa termasuk aktivitas 

yang relevan. Selain itu, siswa memanfaatkan waktunya dengan sangat baik untuk mendengarkan atau 

memperhatikan penjelasan dari guru maupun teman sesama siswa serta melakukan aktivitas yang relevan 

lain. Sehingga hal ini menunjukan aktivitas siswa sangat aktif selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran problem solving. 

2. Hasil belajar siswa 

a. Hasil belajar sikap siswa menunjukan adanya sikap yang baik pada siswa. Terlihat pada pertemuan pertama 

dari 25 siswa terdapat sebanyak 8 siswa memperoleh predikat A dengan kriteria sangat baik, sebanyak 11 

siswa memperoleh predikat B dengan kriteria baik, serta sebanyak 6 siswa memperoleh predikat C dengan 

kriteria cukup baik. Kemudian pada pertemuan kedua dari 25 siswa sebanyak 13 siswa memperoleh predikat 

A dengan kriteria sangat baik dan sebanyak 12 siswa memperoleh predikat B dengan kriteria baik. 

b. Hasil belajar pengetahuan siswa sudah dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari perolehan nilai tes hasil 

belajar setelah mengikuti pembelajaran problem solving yaitu dari 25 siswa yang memperoleh predikat A 

sebanyak 2 siswa dan  yang memperoleh predikat A− sebanyak 9 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh 

predikat B+ sebanyak 4 siswa, sebanyak siswa 3 memperoleh predikat B, dan sebanyak 6 siswa memperoleh 

predikat B− serta 1 siswa memperoleh predikat C+.  

3. Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran problem solving 

tergolong respon yang sangat positif. Hal ini terlihat dari persentase setiap aspek yang lebih dari 70% serta 

rata-rata keseluruhan siswa berpendapat  “YA” pada keseluruhan aspek pertanyaan sebanyak . 

Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Dalam penerapan model pembelajaran problem solving pada seluruh mata pelajaran khususnya pada 

pelajaran matematika, sebaiknya disediakan waktu pembelajaran yang cukup lama. 

2. Dalam penilaian hasil belajar pengetahuan siswa sebaiknya setiap siswa diamati lebih intes agar 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. 

3. Model pembelajaran problem solving ini sebaiknya dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran 

untuk materi yang lain. 
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Penelitian lapisan pemahaman konsep turunan fungsi telah dilakukan terhadap subjek 

mahasiswa calon guru matematika.  Lapisan pemahaman didasarkan pada model 

Pirie-Kieren (1994)[5] yang menghipotesiskan bahwa ada delapan lapisan 

pemahaman, yaitu pengetahuan dasar (primitive knowing = Pk), pembuatan gambaran 

(image making=Im), pemilikan gambaran (image having =Ih), (perhatian sifat-sifat 

(property noticing=Pn), pemformalan (formalizing=Fo), pengamatan (observing=Ob), 

penataan (structuring=St), penciptaan (inventising=In). Model ini telah dimodifikasi 

para peneliti, antara lain Meel (2003)[6] hingga Walter&Gibbson (2011) [12] dengan 

menambahkan beberapa indikator, sehingga diperoleh model lapisan pemahaman 

modifikasi yang memiliki 21 indikator.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek 

memenuhi indikator-indikator, antara lain; melakukan  usaha awal dalam  memahami 

definisi turunan fungsi, membawa pengetahuan sebelumnya ke lapisan selanjutnya, 

melakukan usaha melalui aksi yang melibatkan definisi atau merepresentasikan 

definisi(Pk); membuat gambaran berdasarkan pengetahuan sebelumnya, 

mengembangkan  ide-ide tertentu, membuat gambaran suatu konsep melalui gambar 

maupun melalui contoh-contoh; memiliki gambaran mengenai suatu topik, membuat 

suatu gambaran mental mengenai suatu topik tanpa harus mengerjakan contoh-

contoh(Im); mengkombinasikan aspek-aspek sebuah topik untuk membentuk sifat 

yang relevan dan spesifik, menyadari kesamaan dan perbedaan beragam gambaran 

sebuah topik dan mengembangkannya menjadi sebuah definisi konsep yang dibangun 

diantara gambaran-gambaran itu(Ih); membuat abstraksi suatu konsep berdasarkan 

sifat-sifat yang muncul, menjelaskan  sebuah definisi atau algoritma formal 

konsep(Pn); mengombinasikan aktivitas formal pada lapisan sebelumnya sehingga 

mampu menggunakannya pada masalah terkait, membuat pernyataan formal tentang 

suatu konsep, dan mencari suatu pola untuk menentukan suatu algoritma atau 

teorema(Fo); mengaitkan hubungan antara suatu teorema dengan teorema lainnya dan 

mampu membuktikannya berdasarkan argumen logis, membuktikan hubungan antara 

suatu teorema dengan teorema lainnya secara aksiomatik(Ob); memiliki sebuah 

pemahaman terstruktur komplit (satu dari lapisan inventising). Sementara itu yang 

tidak dipenuhi adalah menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat tumbuh 

menjadi sebuah konsep baru, dan menciptakan suatu struktur matematika baru 

berdasarkan struktur pengetahuan sebelumnya. Subjek ini hampir memenuhi lapisan 

inventising. Seorang guru yang profesional harus memenuhi delapan lapisan 

pemahaman tersebut.  

Kata kunci:  lapisan pemahaman, calon guru matematika 

I. PENDAHULUAN 

Guru yang baik wajib memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, professional dan sosial. 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berperan sentral dalam pembentukan mahasiswasanya 

menjadi cikal-bakal guru yang professional. Fenomena terkini, mahasiswa FKIP sebagai salah satu LPTK 

mayoritas perempuan, termasuk mahasiswa program studi pendidikan matematika. Di pihak lain, menurut 

Radua (2010)[1] kemampuan matematis laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini disebabkan inferior 

parietal lobule (ipl) pada laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Sementara itu Asmaningtyas (2010)[2] 

melaporkan hasil penelitiannya bahwa kelompok laki-laki mengandalkan strategi spatial, berbeda dengan 

kelompok perempuan yang mengandalkan strategi verbal dalam menyelesaikan masalah yang sama. Iswahyudi 
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(2012)[3] menemukan bahwa kelengkapan aktivitas metakognisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, 

meskipun keterlaksanaan metakognisi mereka dalam melaksanakan tahapan pemecahan masalah Polya adalah 

sama.   

Pemahaman konsep merupakan bagian penting dari kompetensi professional seorang calon guru. 

Pemahaman konsep seorang mahasiswa adalah kemampuannya mengabstraksi, mengonstruksi dan 

merepresentasikan konsep itu (Sagala, 2017)[4]. Pirie-Kieren (1994)[5] menghipotesiskan bahwa ada delapan 

lapisan pemahaman yang dimiliki seorang siswa/mahasiswa dalam dinamika pertumbuhan  pemahamannya, 

yaitu ; pengetahuan dasar (primitive knowing), pembuatan gambaran (image making), pemilikan gambaran 

(image having), perhatian pada sifat-sifat (property noticing), pemformalan (formalizing), pengamatan 

(observing), penataan (structuring),  penciptaan (inventising). Kemudian para peneliti kognitif telah 

menambahkan indikator-indikator pemahaman, diantaranya Meel (2003)[6], Meel (2005)[7], Manu (2005)[8], 

Droujcova (2005)[9], Martin (2005)[10], Parameswaran (2010)[11], Walter&Gibbson (2011)[12] dll, sehingga 

diperoleh model lapisan pemahaman modifikasi.  Model Pirie-Kieren modifikasi ini digunakan sebagai model 

utuk meneliti lapisan pemahaman subjek. Guru yang professional diharapkan memenuhi lapisan inventising. 

Tugas LPTK adalah mendidik calon guru yang memenuhi lapisan inventising, sehingga diharapkan menjadi 

guru yang professional.  

Konsep turunan fungsi dipilih mengingat turunan fungsi adalah materi penting yang harus dipahami oleh 

seorang mahasiswa calon guru. Materi turunan fungsi mempunyai hubungan yang luas dengan materi 

matematika sendiri, bahkan banyak digunakan pada ilmu lain, diantaranya Ekonomi, Sains, dll. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :  

Bagaimanakah profil lapisan pemahaman konsep turunan fungsi mahasiswa calon guru matematika ? Tujuan 

penelitian adalah mendeskripsikan profil lapisan pemahaman konsep turunan fungsi mahasiswa calon guru 

matematika.  

 

Kajian Teori 

Skemp (1976)[13] mengidentifikasi dua bentuk pemahaman, yaitu relasional dan instrumental. 

Pemahaman relasional (relational understanding) didefinisikan sebagai knowing what to do and why. 

Pemahaman relasional merupakan kemampuan menarik kesimpulan dari aturan-aturan yang spesifik menjadi 

hubungan matematis yang lebih umum. Sementara itu pemahaman instrumental (instrumental understanding) 

didefinisikan sebagai the ability to apply an appropriate remembered rule to the solution of a problem without 

knowing why the rule works.  Jadi pemahaman instrumental ini merupakan kemampuan siswa  belajar dengan 

hafalan. Pada masa selanjutnya Skemp(1987)[14] membedakan antara “memahami sesuatu” (“to understand 

something”) dengan pemahaman (understanding). Pemahaman dikaitkan dengan kemampuan (ability), 

sementara memahami sesuatu dikaitkan dengan asimilasi dan suatu skema yang cocok (an apropirate scheme). 

Skema adalah grup konsep-konsep yang saling terhubung, masing-masing konsep dibentuk dari abstraksi sifat-

sifat yang invarian dari masukan sensori motor atau konsep lainnya. Hubungan antara konsep-konsep itu 

dikaitkan oleh suatu relasi atau transformasi. Selanjutnya Skemp(1987)[14] menyatakan bahwa skema tersebut 

digunakan tidak hanya ketika siswa memiliki pengalaman sebelumnya terkait dengan situasi sekarang, tetapi 

juga ketika memecahkan masalah tanpa memiliki pengalaman tentang situasi sekarang. Misalnya siswa 

memahami konsep titik ekstrim fungsi polinom apabila dia sudah memiliki skema berupa sekelompok konsep-

konsep, diantaranya penyelesaian persamaan,  pengertian turunan fungsi, sifat-sifat turunan fungsi, turunan 

fungsi polinom yang saling berelasi.    

Menurut Mousley (2005)[15] ada tiga model pemahaman matematis, yaitu pemahaman sebagai 

kemajuan terstruktur, pemahaman sebagai bentuk-bentuk mengetahui sesuatu dan pemahaman sebagai proses. 

Pemahaman sebagai kemajuan terstruktur menggambarkan bahwa perkembangan pemahaman yang mengikuti 

kecenderungan konstruktivisme, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan dari dasar ke tingkat yang lebih 

tinggi. Piaget (dalam Mousley, 2005)[15] menjelaskan perkembangan pemahaman sebagai pertumbuhan 

kesadaran hubungan, eksperimen berpikir, internalisasi tindakan yang melibatkan aktivitas sensori motor dan 

bertujuan untuk mengkonstruksi objek. Selanjutnya Maslow (dalam Mousley, 2005)[15] menyatakan bahwa 

pemahaman sebagai bentuk-bentuk mengetahui, membedakan dua bentuk pemahaman yaitu pemahaman 

scientific dan suchness. Pemahaman scientific adalah pikiran rasional yang diturunkan dari penjelasan sahih, 

sementara itu pemahaman schuness bergantung pada pengalaman kontekstual. Misalnya anak SD memahami 

sifat komutatif perjumlahan bilangan asli ketika dia mengamati dan melakukan penggabungan 2 kelereng 

dengan 3 kelereng, yang ternyata sama dengan hasil penggabungan 3 kelereng dengan 2 kelereng yaitu hasilnya 

adalah 5 kelereng.  

Pegg &Tall (2005)[16] mengidentifikasi dua jenis teori pertumbuhan kognitif yaitu 1) teori global 

pertumbuhan jangka panjang (global theory of longterm growth) individu, seperti teori tahapan perkembangan 

kognitif dari Piaget, dan 2) teori lokal pertumbuhan konseptual seperti teori APOS (aksi, proses, objek, skema) 

dari Dubinsky(2001)[17]. Jangkauan teori global dimulai dari interaksi fisik individu dengan dunia sekeliling, 

kemudian ke penggunaan bahasa dan simbol menuju ke bentuk abstrak. Dalam hal ini Pegg dan Tall (2005) juga 
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menyandingkan empat teori perkembangan kognitif; 1) tahapan sensori motor, praoperasional, operasional 

konkrit dan operasional formal dari Piaget, 2) level rekognisi, analisis, urutan, deduksi dan rigor dari Van Hiele, 

3)  sensori motor, ikonik, konkrit, simbolik, formal dan post formal dari Model SOLO, serta 4) enaktif, ikonik 

dan simbolik dari Bruner.  

Teori lokal difokuskan pada siklus dasar pertumbuhan dalam pembelajaran suatu konsep. Misalnya; a) 

model SOLO difokuskan pada siklus tiga level (UMR) yaitu unistructura l(U), multistructural (M), dan 

relational (R). Penerapan model SOLO minimal mengandung dua siklus UMR dalam setiap model. Respon 

tingkat R dalam siklus satu berkembang untuk respon tingkat U baru pada siklus berikutnya. Menurut Susiswo 

(2014), hal ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi konsep yang diperoleh dan juga menjelaskan perkembangan 

kognisi siswa. Siklus dua menawarkan tipe perkembangan yang fokus utamanya pada pendididkan dasar dan 

menengah. Selanjutnya, menurut Pegg&Tall (2005)[16] teori lokal lain adalah b) prosedur, proses terintegrasi 

dan entitas dari Davis, c) APOS dari Dubinsky, d) interiorisasi, kondensasi dan reifikasi dari Sfard, serta e) 

prosedur, proses dan prosep dari Gray&Tall. Pegg&Tall(2005)[16] juga menyandingkan keempat teori lokal 

berikut. 

Tabel 1: Tahapan Lokal Perkembangan Kognitif 

SOLO dari Brigg& Collis Davis APOS dari Dubinsky Gray dan Tall 

Unistructural Prosedur  [Objek dasar] 

Multistructural  Aksi Prosedur 

Relational Proses Proses Proses 

Unistructural  Entitas Objek Prosep 

(extended abstract)  Skema  

Teori APOS dari Dubinsky dapat juga dibandingkan dengan teori pemahaman empat level dari 

Herscovics&Bergeron(1983)[18] yaitu intuisi, prosedural, logico physical dan formalisasi. Dalam hal ini APOS 

diawali dengan aksi dilanjutkan dengan prosedur, sementara Herscovics&Bergeron mengawali dengan intuisi, 

dilanjutkan dengan prosedural. Tahap ketiga APOS objek agak berbeda dengan logico physical yang menonjol 

aksi fisiknya, namun di akhirnya skema APOS sangat dekat dengan formalisasi yang dimaksudkan 

Herscovics&Bergeron.  

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa Pemahaman konsep 

matematika seseorang merupakan kemampuan melakukan kegiatan mengabstraksi, mengontruksi dan 

merepresentasikan konsep tersebut. 

Abstraksi, konstruksi, representasi dan pemahaman 

Menurut Bruner (dalam Tall, 1996)[19] ada tiga bentuk representasi mental, yaitu enaktif (enactive), 

ikonik (iconic) dan simbolik (symbolic). Representasi itu tumbuh secara berurutan dalam individu, mulai dari 

enaktif, kemudian ikonik dan akhirnya simbolik. Representasi simbolik ini mempunyai kekuatan sendiri yang 

kemudian kurang bergantung kepada representasi enaktif dan ikonik. Piaget (dalam Dubinsky, 2002)[20] juga 

membangun teori pemerolehan atau pengkonstruksian yang hampir sama dengan Bruner, yang disebutnya teori 

abstraksi. Teori abstraksi Piaget membedakan tiga macam abstraksi yaitu abstraksi empirik, pseudo-empirik dan 

reflektif.  Abstraksi yang pertama yaitu empirik memperoleh pengetahuan dari sifat-sifat objek. Dubinsky(2002) 

[20] menafsirkan bahwa melalui abstraksi empirik, individu harus melakukan aksi yang sifatnya eksternal 

terhadap objek. Pengetahuan tentang sifat-sifat itu sendiri bersifat internal dan merupakan hasil konstruksi yang 

dibuat secara internal juga. Abstraksi yang kedua yaitu pseudo-empirik dijelaskan oleh Piaget(dalam Dubinsky, 

2002)[20] sebagai berikut “pseudo-empirical abstraction is intermediate between empirical and reflective 

abstraction and teases out properties that the actions of the subject have introduced into objects”. Jadi dalam 

abstraksi pseudo-empirik ini tindakan subjek telah mulai mengarah kepada ketertarikan kepada sifat-sifat yang 

dimiliki objek. Selanjutnya menurut Dubinsky(2002)[20], abstraksi reflektif adalah sebuah konsep yang 

diperkenalkan oleh Piaget untuk menggambarkan pembangunan struktur logico-matematika oleh seorang 

individu selama perkembangan kognitif. Dua pengamatan penting yang dilakukan oleh Piaget  adalah yang 

pertama abstraksi reflektif tidak memiliki awal mutlak tetapi hadir di usia yang sangat awal dalam koordinasi 

struktur sensori-motor (Beth&Piaget, 1966 dalam Dubinsky, 2002)[20] dan kedua, bahwa abstraksi itu secara 

kontinu berkembang melalui matematika yang lebih tinggi.  Sejauh itu seluruh sejarah perkembangan 

matematika dari zaman dahulu sampai sekarang dapat dianggap sebagai contoh dari proses abstraksi reflektif 

(Piaget, 1985 dalam Dubinsky, 2002)[20]. 

Bruner dan Piaget dalam sebagian besar karyanya sendiri berkonsentrasi pada pengembangan 

pengetahuan matematika di usia dini, jarang melampaui masa remaja, namun Dubinsky tertarik melakukan 

penelitian dengan  pendekatan yang sama dan diperluas untuk topik yang lebih tinggi, hingga materi pelajaran 

matematika bagi SMA bahkan perguruan tinggi. Ketika itu Dubinsky melihat kemungkinan, tidak hanya untuk 

membahas dan menduga, tetapi untuk memberikan bukti yang menunjukkan, bahwa konsep-konsep seperti 

induksi matematika, proposisi dan kalkulus predikat, fungsi sebagai proses dan objek, kebebasan linear, ruang 

topologi, dualitas ruang vektor, dualitas ruang vektor, topologi, dan bahkan kategori teori dapat dianalisis dalam 

hal perpanjangan/perluasan dari gagasan yang sama seperti yang dilakukan Piaget,  digunakan untuk 
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menggambarkan konstruksi anak-anak dari konsep-konsep seperti aritmatika, proporsi, dan pengukuran 

sederhana (Dubinsky, 2001)[17]. Teori APOS telah diperkenalkan oleh Dubinsky (dalam Tall, 1999)[21] yang 

menguraikan tentang bagaimana kegiatan mental seorang siswa yang berbentuk  aksi (actions), proses 

(processes), obyek (objects), dan skema (schema) ketika mengkonstruksi konsep matematika. Menurut teori 

APOS ini,  seorang siswa dapat mengkonstruksi konsep matematika dengan baik apabila dia mengalami aksi, 

proses, obyek, dan memiliki skema. Seorang anak dikatakan telah melakukan suatu aksi, jika anak tersebut 

memusatkan pikirannya dalam upaya memahami konsep matematika yang dihadapinya. Seorang siswa 

dikatakan telah memiliki suatu proses, jika berpikirnya terbatas pada konsep matematika yang dihadapinya dan 

ditandai dengan munculnya kemampuan untuk membahas konsep matematika tersebut. Selanjutnya siswa 

dikatakan telah  memiliki obyek, jika dia  telah mampu menjelaskan sifat-sifat dari konsep matematika. 

Akhirnya siswa tersebut dikatakan telah memiliki skema, jika dia telah mampu mengkonstruksi contoh-contoh 

konsep matematika sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  

Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk 

menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan obyek, gambar, kata-kata, 

atau simbol matematika (Jones&Knuth, 1991)[22]. Ada empat gagasan yang digunakan dalam memahami 

konsep representasi, yaitu: 1) representasi dapat dipandang sebagai abstraksi internal dari ide-ide matematika 

atau skemata kognitif yang dibangun oleh siswa melalui pengalaman; 2) sebagai reproduksi mental dari keadaan 

mental yang sebelumnya; 3) sebagai sajian secara struktur melalui gambar, simbol ataupun lambang; 4) sebagai 

pengetahuan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Representasi merupakan proses pengembangan 

mental yang sudah dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, 

yakni: verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif atau kombinasi dari semuanya (Steffe, 

Weigel, Schultz, Waters, Joijner&Reijs dalam Hudojo, 2002: 47)[24]. Cai, Lane, dan Jacabcsin (1996: 243)[23] 

menyatakan bahwa ragam representasi yang sering digunakan dalam mengkomunikasikan matematika antara 

lain: tabel, gambar, grafik, pernyataan matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi semuanya. 

Hiebert&Carpenter (dalam Hudojo, 2002)[24] mengemukakan bahwa pada dasarnya representasi dapat 

dibedakan dalam dua bentuk, yakni representasi internal dan representasi eksternal. Berpikir tentang ide 

matematika yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal yang wujudnya antara lain: 

verbal, gambar dan benda konkrit. Berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang 

bekerja atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal.  

 

Lapisan Pemahaman Model Pirie - Kieren dan Folding back 

Pirie-Kieren (1994) telah memberikan kerangka teoritis tentang delapan level (lapisan) pemahaman, 

yaitu primitive knowing, image making, image having, property noticing, formalizing, observing, structuring, 

inventising. Teori ini menyatakan bahwa “memahami (understanding) tidak selalu bertumbuh secara linier dan 

kontinu. Seseorang sering kembali ke level (lapisan) pemahaman sebelumnya untuk selanjutnya maju ke level 

pemahaman berikutnya. Pada awalnya Pirie-Kieren (1994) menjelaskan indikator lapisan demi lapisan 

pemahaman tersebut. Lapisan pemahaman pertama primitive knowing merupakan usaha awal yang dilakukan 

oleh siswa dalam memahami definisi baru, membawa pengetahuan sebelumnya ke lapisan pemahaman 

selanjutnya melalui aksi yang melibatkan definisi atau merepresentasikan definisi (Pirie-Kieren, 1994). Lapisan 

pemahaman kedua image making merupakan tahapan dimana siswa membuat pemahaman dari pengetahuan 

sebelumnya dan menggunakannya dalam pengetahuan baru (Pirie-Kieren, 1994). Lapisan pemahaman ketiga  

image having merupakan tahapan dimana siswa sudah memiliki gambaran mengenai suatu topik dan membuat 

gambaran mental mengenai topik itu tanpa harus mengerjakan  contoh-contoh (Pirie-Kieren, 1994[5]; 

Manu,2005)[8]. Lapisan pemahaman keempat property noticing merupakan tahapan dimana siswa mampu 

mengkombinasikan aspek-aspek dari sebuah topik untuk membentuk sifat spesifik terhadap topik itu 

(Pirie&Kieren,1994)[5]. Lapisan pemahaman kelima formalizing merupakan tahapan dimana siswa membuat 

abstraksi suatu konsep matematika berdasarkan sifat-sifat yang muncul (Pirie-Kieren,1994)[5]. Siswa mampu 

memahami sebuah definisi atau algoritma formal konsep matematika (Parameswaran, 2010)[11]. Lapisan 

pemahaman keenam observing merupakan tahapan dimana siswa mengkordinasikan aktivitas formal pada level 

formalizing sehingga mampu menggunakannya pada permasalahan terkait yang dihadapinya (Pirie-

Kieren,1994)[5], siswa juga mampu mengaitkan pemahaman konsep matematika yang dimilikinya dengan 

struktur pengetahuan baru (Parameswaran, 2010)[11]. Lapisan pemahaman ketujuh structuring.  merupakan 

tahapan dimana siswa mampu mengaitkan hubungan antara teorema satu dengan teorema lainya dan mampu 

membuktikannya dengan argument yang logis (Pirie-Kieren,1994). Siswa juga mampu membuktikan hubungan 

antara teorema yang satu dengan lainnya secara aksiomatik (Pirie-Kieren,1994)[5]. Lapisan pemahaman 

kedelapan inventising  merupakan tahapan dimana siswa memiliki sebuah pemahaman terstruktur lengkap dan 

mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru yang tumbuh menjadi sebuah konsep yang baru (Pirie-

Kieren,1994)[5]. Pemahaman matematis siswa tidak terbatasi dan melampaui struktur yang ada sehingga 

mampu menjawab pertanyaan “what if?” (Meel,2005)[7]. Lapisan pemahaman model Pirie-Kieren itu dapat 

digambarkan seperti berikut  ini 
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.  

Gambar 2.1 : Lapisan pemahaman model Pirie&Kieren(Sagala, 2017)[4) 

Keterangan : 

Pk = primitive knowing, Im = image making,  

Ih = image having,  Pn = property noticing,   

Fo = formalizing, Ob = Observing,  

St = structuring,  In = inventising 

 

Meskipun teori APOS menguraikan tentang bagaimana kegiatan mental seorang anak yang berbentuk 

aksi, proses, obyek, dan skema ketika mengkonstruksi konsep matematika.  namun berdasarkan indikator-

indikator masing-masing dapat dikaitkan dengan teori pemahaman Pirie-Kiere. Aksi(A) setara dengan primitive 

knowing dan image making, proses(P) setara dengan image having dan property noticing, objek(O) setara 

dengan formalizing dan observing, serta skema(S) setara dengan structuring dan inventising.  

Selanjutnya menurut Piere-Kieren(1994)[5], meskipun pemahaman konsep seseorang bertumbuh dari 

lapisan terdalam (primitive knowing) menuju ke lapisan terluar (inventising), akan tetapi ada kalanya seseorang 

kembali ke lapisan lebih dalam ketika menghadapi masalah. Aksi kembali ke lapisan yang lebih dalam ini 

disebut folding back. Menurut Martin (2008)[25] & Susiswo (2014)[26] ada empat kemungkinan bentuk folding 

back yaitu;  “bekerja pada lapisan yang lebih dalam”,  “mengumpulkan lapisan yang lebih dalam”,  “keluar 

topik”, dan  “menyebabkan diskontinu”. Subjek mengalami folding back bentuk pertama yaitu “bekerja pada 

lapisan yang lebih dalam”  terjadi karena keterbatasan pemahamannya yang ada pada lapisan yang lebih luar 

sehingga subjek kembali ke lapisan yang lebih dalam tanpa keluar topik dan bekerja disana menggunakan 

pengetahuan yang sudah ada. Subjek mengalami  folding back bentuk kedua yaitu “mengumpulkan lapisan yang 

lebih dalam” ketika subjek berusaha untuk mendapatkan pengetahuan sebelumnya untuk tujuan tertentu dengan 

membaca kembali dengan cara baru. Subjek mengalami folding back bentuk ketiga yaitu “keluar dari topik” 

ketika terjadi dimana subjek mengalami folding back ke primitive knowing dan bekerja pada perluasan topik lain 

secara efektif tetapi terpisah dengan topik utama.  Subjek mengalami folding back bentuk keempat  yang 

“menyebabkan diskontinu” terjadi ketika subjek kembali ke lapisan yang lebih dalam tetapi tidak berelasi 

dengan pemahamannya yang ada, dalam proses ini terjadi, dimana subjek tidak dapat memandang relevansi atau 

koneksi antara pemahamnnya yang ada dengan aktivitas baru atau masalah yang sedang dikerjakan. Dengan 

demikian pertumbuhan pemahaman yang dimaksud oleh Piere-Kieren tidak linier. Sehubungan dengan itu, ada 

folding back yang berhasil memperluas pengetahuan, dan sebaliknya ada folding back yang tidak efektif 

memperluas pemahaman subjek. Aktifitas mundurnya dari lapisan yang lebih luar ke lapisan yang lebih dalam, 

kemudian kemungkinan berbalik maju ke lapisan lebih luar, dapat digambarkan berupa lintasan folding back.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena data diperoleh melalui proses pengamatan terhadap perilaku 

subjek yang menghasilkan data deskriptif, berupa lisan, tulisan dan aksi lainnya. Penelitian kualitatif lebih 

menonjolkan proses dan makna dalam prespektif subjek. Oleh sebab itu kehadiran peneliti berfungsi sebagai 

instrumen sekaligus penafsir. Proses dan data yang diperoleh akan bermakna setelah diolah dan dianalisis oleh 

peneliti. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif karena bertujuan mengeksplorasi dan 

mendeskripsikan profil pemahaman mahasiswa calon guru. Instrumen bantu yang digunakan adalah soal Tugas 

Lapisan Pemahaman Konsep (TLPK) berikut ini : “Diberikan persamaan fungsi -2≤x≤3; a)Tentukanlah turunan 

pertama dan turunan kedua dari fungsi f, b)Tentukanlah interval naik dan interval turun grafik fungsi f, 

c)Tentukanlah titik maksimum dan minimum fungsi f , d)Tentukanlah titik belok grafik fungsi f, e) 

Gambarkanlah  grafik fungsi f ” [4]. Soal ini diberikan kepada subjek untuk dikerjakan, kemudian dilakukan 

wawancara berbasis lembar kerja tersebut, diperoleh data berupa lembar kerja pada saat wawancara dan hasil 

wawancara yang ditranskripsi, setelah divalidasi data itu dianalisis. Peneliti menjadi instrumen utama dalam 

pengumpulan data dan analisis, karena kehadiran peneliti tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, peneliti 

harus mengumpulkan data melalui wawancara berbasis tugas, memeriksa keabsahan data yang diperoleh, 
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mengkategorikan atau mengklasifikasi, mereduksi, menyajikan dan menafsirkan data hingga mengambil 

kesimpulan. 

Penelitian ini mengungkap profil lapisan pemahaman konsep fungsi mahasiswa calon guru. Konsep 

turunan fungsi dibatasi pada pengertian fungsi, rumus-rumus dasar turunan fungsi, turunan fungsi polinom, 

menentukan titik-titik ekstrim fungsi, menggambarkan grafik fungsi polinom. Profil lapisan pemahaman 

dungkap dengan berpandu kepada model pemahaman   Piere-Kieren (1994)[5] yang telah dikembangkan 

beberapa ahli dan peneliti psikologi kognitif, juga mengacu kepada bentuk folding back yang dianjurkan dan 

digunakan oleh Martin (2008)[25]. Indikator-indikator lapisan pemahaman serta folding back telah dikaji dan 

telah disusun dan ditabulasi serta diadaptasi terhadap soal yang dipersiapkan untuk wawancara pendalaman 

terhadap subjek. Apabila dibandingkan dengan ciri penelitian kualitatif yang dimaksud oleh Moleong 

(2010)[27], penelitian ini memenuhi sebagai penelitian kualitatif, karena pertama: mempelajari profil lapisan 

pemahaman turunan fungsi yang merupakan bagian penting kehidupan masyarakat (mahasiswa calon guru) dan 

dalam kondisi dunia nyata, kedua: mewakili pandangan dan aspirasi masyarakat (khususnya mahasiswa calon 

guru), ketiga: meliputi kondisi kontekstual yaitu mahasiswa prodi Pendidikan Matematika yang telah lulus mata 

kuliah Kalkulus I,  keempat: menyumbangkan wawasan tentang profil pemahaman konsep turunan fungsi 

mahasiswa yang ada yang membantu menjelaskan perilaku sosial manusia (khususnya mahasiswa calon guru), 

dan kelima : menggunakan lebih dari satu sumber bukti, yaitu data tertulis, data lisan, data aksi subjek dan 

dokumentasi.   

III. PEMBAHASAN 

Soal Tugas Lapisan Pemahaman Konsep (TLPK) turunan fungsi telah dikerjakan oleh subjek perempuan 

dan laki-laki,  kemudian dilakukan wawancara berbasis TLPK dan lembar kerja, maka diperoleh data berupa 

lembar kerja pada saat wawancara dan transkrip wawancara. Cuplikan data-data tersebut disajikan berikut ini:  

Cuplikan lembar kerja TLPK Subjek Perempuan: 

 
Cuplikan lembar kerja pada saat wawancara subjek perempuan: 

 

PJW1b011 

 

 

PJW1b013 

 

PJW1b014 
 

 

PJW1b015 

 

 

PJW1b016 

 

 

PJW1b017  

Cuplikan lembar kerja pada saat wawancara subjek laki-laki: 

LJW1b104 
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LJW1b105 

 

 

LJW1b106 

LJW1b107 

LJW1b108 

 

Cuplikan transkrip wawancara subjek laki-laki: 

V1L1077 : Sudah tiga grafik fungsi polinom derajat tiga yang kamu gambarkan, bagaimana tadi 

ciri ketiganya? 

R1L1077 : Pertama titik potong dengan sumbu eks ada satu, puncaknya ada dua. Fungsi kedua 

memtong sumbu eks di tiga titik, puncaknya ada dua. Fungsi ketiga memotong sumbu 

eks di satu titik dan tidak ada puncaknya. 

V1L1078 : Masih adakah jenis fungsi polinom derajat tiga yang lain? 

R1L1078 : Ada, ini pak (menuliskan PJW1b105), memotong sumbu eks di titik eks sama dengan 

tiga dan eks sama dengan nol (melengkapi LJW1b105) 

V1L1079 : Bagaimana grafiknya? 

R1L1079 : (Menggambar kurva seperti paraboa terbuka ke bawah memotong sumbu-X di titik (0,0) 

dan (3,0) gambar PJW1b111). 

Profil Lapisan Pemahaman Subjek Perempuan dan Laki-laki  

 

Tabel 4.2 Indikator Lapisan Pemahaman Konsep Turunan Fungsi yang dimiliki Subjek Perempuan dan Laki-

laki 

Indikator Deskripsi pemahaman konsep yang dipenuhi subjek  

Melakukan  usaha awal dalam  

memahami definisi baru (Pk1) 

menentukan turunan  pertama fungsi f(x) yaitu f’(x), 

menentukan turunan kedua fungsi f(x) yaitu f’’(x), 

Membawa pengetahuan sebelumnya 

ke lapisan pemahaman selanjutnya 

(Pk2) 

menyatakan bahwa f’(x) yang dituliskannya adalah turunan pertama 

dari fungsi f(x), 

memberikan alasan mengapa menuliskan f’(x) sebagai turunan dari 

f(x) 

Melakukan usaha melalui aksi yang 

melibatkan definisi atau 

merepresentasikan definisi (Pk3) 

menuliskan pengertian turunan fungsi sebagi limit hasil bagi selisih 

menjelaskan pengertian turunan fungsi sebagi limit hasil bagi 

selisih 

Membuat gambaran berdasarkan 

pengetahuan sebelumnya (Im1) 

memisahkan fungsi f(x) yang diberikan menjadi tiga fungsi polinom 

sederhana,  

menuliskan penerapan pengertian turunan fungsi sebagi limit hasil 

bagi selisih untuk mencari turunan suku-suku fungsi  

Mengembangkan  ide-ide tertentu 

(Im2) 

 

 

 

 

menjabarkan bentuk kuadrat dari suku dua untuk proses 

pembuktian turunan fungsi polinomial derajat dua   

menjabarkan bentuk pangkat tiga dari suku dua untuk proses 

pembuktian turunan fungsi polinomial derajat tiga 

menjabarkan bentuk derajat tiga dari suku dua untuk proses 

pembuktian turunan fungsi polinomial derajat tiga 

Membuat gambaran suatu konsep 

melalui gambar maupun melalui 

contoh-contoh (Im3) 

menerapkan rumus pengertian turunan untuk membuktikan bahwa 

turunan pertama dari 2 adalah 0,  

menerapkan rumus pengertian turunan untuk membuktikan bahwa 

turunan pertama dari -3x2 adalah -6x 

menerapkan rumus pengertian turunan untuk membuktikan bahwa 

turunan pertama dari 2x3 adalah 6x2.  

menjabarkan limit fungsi dalam proses pembuktian turunan fungsi 

kuadrat  

Memiliki gambaran mengenai suatu 

topik (Ih1) 

 

menjelaskan rumus yang diterapkan ketika mencari turunan fungsi 

yang terdiri dari beberapa suku,  

menjabarkan limit berbentuk pangkat-n dari suku dua (x+h)n  untuk 

proses pembuktian turunan fungsi polinomial f(x) = xn 
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Membuat suatu gambaran mental 

mengenai suatu topik tanpa harus 

mengerjakan contoh-contoh (Ih2) 

menjelaskan secara lisan rumus turunan jumlah fungsi f(x) = u(x) + 

v(x) yaitu  f’(x) = u’(x) + v’(x),  

menjelaskan secara lisan penjabaran limit fungsi sehingga terbukti 

bahwa turunan pertama dari fungsi f(x) = xn adalah f’(x) = nxn-1 

Menyadari kesamaan dan perbedaan 

beragam gambaran sebuah topik dan 

mengembangkannya menjadi sebuah 

definisi konsep yang dibangun di 

antara gambaran-gambaran tersebut 

(Pn2) 

menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara penerapan rumus 

pengertian turunan terhadap fungsi polinomial suku tunggal 

berderajat dua, berderajat tiga dan berderajat n (asli), serta 

hubungannya dengan rumus turunan jumlah fungsi, sehingga 

terbentuk rumus umum turunan fungsi polinomial,   

 

Membuat absatraksi suatu konsep 

matematika berdasarkan sifat-sifat 

yang muncul (Fo1) 

menuliskan dan menjelaskan rumus pengertian turunan fungsi,  

menuliskan dan menjelaskan rumus turunan jumlah fungsi,  

menuliskan dan menjelaskan rumus umum turunan fungsi polinom 

Memahami sebuah definisi atau 

algoritma formal konsep matematika 

(Fo2) 

menuliskan dan menjelaskan proses menemukan rumus turunan 

jumlah fungsi,  

menuliskan dan menjelaskan proses menemukan rumus umum 

turunan fungsi polinom,  

Mengkordinasikan aktivitas formal 

pada level sebelumnya sehingga 

mampu menggunakannya pada 

masalah terkait (Ob1) 

menjelaskan semua syarat perlu dan cukup untuk menentukan titik-

titik maksimum, minimum, titik belok suatu grafik fungsi,  

menjelaskan langakah- langkah menggambarkan suatu kurva fungsi 

polinom derajat tiga,  

menyusun tabel titi-titik penting yang digunakan untuk 

menggambar kurva fungsi polinom derajat tiga,  

menggambarkan kurva polinom derajat tiga berdasarkan informasi 

titik-titik yang telah disusun dalam tabel,  

Mengaitkan pemahaman konsep 

matematika dengan struktur 

pengetahuan baru (Ob2) 

menggambarkan satu demi satu grafik berbagai jenis fungsi 

polinom derajat tiga, 

menemukan berbagai jenis polinom derajat tiga berdasarkan 

banyaknya titik potong dengan sumbu-X,  

menemukan berbagai jenis polinom derajat tiga berdasarkan 

banyaknya titik maksimum/minimum,  

menggambarkan satu demi satu  grafik berbagai jenis fungsi 

polinom derajat  empat, 

menemukan berbagai jenis polinom derajat empat berdasarkan 

banyaknya titik potong dengan sumbu-X,  

menemukan berbagai jenis polinom derajat empat berdasarkan 

banyaknya titik maksimum/minimum 

Membuat pernyataan formal tentang 

suatu konsep matematika (Ob3) 

menjelaskan sifat-sifat grafik fungsi polinom derajat tiga, 

menjelaskan sifat-sifat grafik fungsi polinom derajat empat 

Mencari suatu pola untuk 

menentukan suatu algoritma atau 

teorema (Ob4) 

menemukan pola pembuktian rumus turunan fungsi polinom, 

menemukan pola pembuktian rumus turunan jumlah fungsi, 

menemukan pola untuk menggambarkan grafik fungsi polinom 

derajat tiga yang diberikan, 

menemukan pola untuk menggambarkan berbagai jenis grafik 

fungsi polinom derajat tiga,  

menemukan pola untuk menggambarkan berbagai jenis grafik 

fungsi polinom derajat empat,  

menjelaskan kelebihan dan kelemahan menggambar grafik fungsi 

polinom dengan cara penerapan turunan dan tanpa penerapan 

turunan  

Mengaitkan hubungan antara suatu 

teorema dengan teorema lainnya dan 

mampu membuktikannya 

berdasarkan argumen logis (St1) 

membuktikan rumus-rumus dasar turunan fungsi dengan argumen 

yang logis,  

menyusun langkah-langkah prosedur menggambarkan grafik fungsi 

polinom derajat tiga dengan argumen yang logis,  

menyusun langkah- langkah prosedur menggambarkan grafik 

fungsi polinom derajat empat dengan argumen yang logis,  
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Membuktikan hubungan antara suatu 

teorema dengan teorema lainnya 

secara aksiomatik (St2) 

menjelaskan hubungan antara pembuktian rumus jumlah turunan 

fungsi dengan turunan fungsi polinom,  

menjelaskan pembuktian sifat polinom yang mempunyai paling 

banyak nilai ekstrim dalam hubungannya dengan rumus turunan 

fungsi polinom,  

Memiliki sebuah pemahaman 

terstruktur komplit (In1) 

mendeskripsikan langkah beserta alasan logis menggambarkan  

berbagai jenis grafik fungsi polinomial derajat tiga serta penjelasan 

sifat-sifat, algoritma yang ada dalam proses tersebut;  

mendeskripsikan langkah beserta alasan logis menggambarkan  

berbagai jenis grafik fungsi polinomial derajat empat serta 

penjelasan sifat-sifat, algoritma yang ada dalam proses tersebut  

Menciptakan pertanyaan-pertanyaan 

baru yang dapat tumbuh menjadi 

sebuah konsep baru  (In2) 

Membuat pertanyaan berupa soal menggambarkan grafik fungsi 

polinom derajat tiga dengan dan tanpa penerapan turunan *) 

Menciptakan suatu struktur 

matematika baru berdasarkan 

struktur pengetahuan sebelumnya 

(In3) 

 

 

Setelah data-data tersebut dianalisis, ternyata subjek perempuan memenuhi indikator-indikator 

pemahaman pada lapisan pengetahuan dasar (primitive knowing), pembuatan gambaran (image making), 

pemilikan gambaran (image having), (perhatian sifat-sifat (property noticing), pemformalan (formalizing=Fo), 

pengamatan (observing) dan penataan (structuring). Selanjutnya pada lapisan terakhir yaitu 

penataan(inventising) subjek hanya mencapai indikator pertama, ditambah dengan kemampuan “memberikan 

pertanyaan tentang menggambarkan grafik fungsi polinom berderajat tiga yang akan diberikan kepada 

muridnya” yang ini mengarah kepada indikator kedua (In2*). Sementara itu indikator ketiga (In3) pada lapisan 

ini juga tidak dicapai oleh subjek. Sehingga subjek perempuan hampir memenuhi lapisan pemahaman 

inventising. Subjek laki-laki juga memenuhi indikator-indikator pemahaman pada lapisan pengetahuan dasar 

(primitive knowing), pembuatan gambaran (image making), pemilikan gambaran (image having), (perhatian 

sifat-sifat (property noticing), pemformalan (formalizing), pengamatan (observing) dan penataan (structuring). 

Selanjutnya pada lapisan terakhir yaitu penataan(inventising) subjek hanya mencapai indikator pertama, 

ditambah dengan kemampuan “memberikan pertanyaan tentang menggambarkan grafik fungsi polinom 

berderajat tiga yang akan diberikan kepada muridnya” yang ini mengarah kepada indikator kedua (In2*). 

Sementara itu indikator ketiga (In3) pada lapisan ini juga tidak dicapai oleh subjek. Sehingga subjek perempuan 

hampir memenuhi lapisan pemahaman inventising.. Dengan demikian kedua subjek perempuan dan laki-laki  

memenuhi lapisan pemahaman yang sama, yaitu hampir memenuhi lapisan inventising. 

Perbedaan kedua subjek terjadi pada 10 (sepuluh) item proses pencapaian indikator-indikator pemahaman, 

diantaranya; subjek perempuan sebelum menggambarkan grafik diawali dengan menuliskan persamaannya 

penentuan titik-titik potong, kemudian uji tanda interval-interval, dilanjutkan dengan menggambar grafik. 

Sebaliknya subjek laki-laki terkadang mendahului dengan menggambar grafik, menuliskan persamaannya, 

kemudian dilanjutkan dengan penentuan titik-titik potong dan uji tanda interval-interval untuk meyakinkan 

kebenaran gambar grafiknya. Perbedaan lainnnya, contoh fungsi polinom derajat tiga selain f(x)=2x3-3x2+2, 

yang pertama diberikan oleh subjek perempuan adalah f(x)=x3+1 yang tidak memiliki maksimum/minimum 

(monoton naik). Contoh selanjutnya  f(x)=(x+1)x(x-1)  memotong sumbu-X di tiga titik, selanjutnya terakhir 

f(x)=(x+2)x(x-2)+3 memotong sumbu-X di dua titik, keduanya memiliki dua  maksimum/minimum. Sementara 

subjek laki-laki memulai dengan  f(x)=(x-a)(x-b)(x-c), kemudian  f(x)=(x+2)(x-1)(x-3)  sebagai contohnya yang  

memiliki dua  maksimum/minimum dan memotong sumbu-X di tiga titik, kemudian  f(x)=x3 yang tidak memiliki 

maksimum/minimum (monoton naik), dan diakhiri dengan f(x)=(x-3)2x yang memiliki dua  

maksimum/minimum dan memotong sumbu-X di dua titik. Perbedaan lainnya, subjek perempuan memberi  

contoh polinom derajat empat yang pertama f(x)=(x+2)(x+1)(x-1)(x-2) yang memotong sumbu-X  di empat titik, 

kemudian f(x)=(x+2)2 (x-2)2 yang menyinggung sumbu-X di dua titik,  kemudian f(x)=(x+1)2(x-1)2 memotong 

sumbu-X di dua titik, kemudian f(x)=(x+2)2(x-2)2 yang  memotong sumbu-X di tiga titik; selanjutnya 

f(x)=(x+1)2(x-1)2+2 yang tidak memotong sumbu-X. Keempat contoh grafik memiliki tiga maksimum/minimum 

dan simetris pada sumbu-Y. Semua contoh grafik fungsi polinom derajat empat yang diberikannya simetris 

terhadap sumbu-Y, sehingga disebut grafiknya mirip huruf W. Selanjutnya contoh terakhir f(x)=x4 yang hanya 

memiliki satu maksimum/minimum dan menyimggung  sumbu-X di satu titik. Sementara itu subjek laki-laki 

memberi contoh  f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)x yang memotong sumbu-X di empat titik; kemudian f(x)=(x+3)(x-2)x2 

yang memotong sumbu-X di tiga titik; kemudian f(x)=(x+3)(x-2)x2-1 yang  memotong sumbu-X di dua titik; 

kemudian f(x)=(x+3)(x-2)x2+17 yang tidak memotong sumbu-X. Semuanya memiliki tiga maksimum/ minimum 

dan tidak simetris terhadap sumbu-Y. Selanjutnya contoh terakhir terakhir f(x)=x4 yang hanya memiliki satu 
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maksimum/minimum. Perbedaan lainnya, sebelum menggambarkan grafik fungsi f(x) polinom derajat tiga, tidak 

berusaha untuk mencari titik maksimum/minimum karean sudah terlebih dahulu disimpulkannya bahwa mencari 

penyelesaian persamaan f‘(x) adalah sulit, sehingga dilakukannya uji tanda tiap interval tanpa menerapkan 

turunan. Sementara subjek laki-laki, sebelum menggambarkan grafik fungsi f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)x diusahakan 

menentukan interval naik dan titik maksimum/ minimum dengan menyelesaian pertidaksamaan f’(x)>0 dan  

f’(x)<0, juga persamaan  f’(x)=0. Karena akar-akar yang ditemukannya tidak rasional, disimpulkannya bahwa 

sulit menentukan titik puncaknya.  sehingga lebih mudah menggambarkannya dengan cara uji tanda tiap 

interval. 

 

Folding Back yang Dilakukan Subjek Perempuan dan Laki-laki 

Subjek perempuan melakukan dua kali folding back bentuk “keluar topik”, salah satu diantaranya adalah 

dari “menjelaskan sifat-sifat grafik fungsi polinom berderajat empat (Ob3)” mundur ke “menyelesaikan topik 

persamaan f’(x)=0 untuk menentukan titik maksimum/minimum(Pk3)”, dan mundur “keluar topik” ke “akar-

akar persamaan polinom”, kemudian  berbalik maju ke Pk3, berlanjut ke Ob3 dan  berlanjut maju  ke lapisan 

lebih luar, seperti gambar 1.  

  
Gambar 1 Lintasan folding back bentuk “keluar topik” subjek perempuan (Sagala, 2017)[4] 

Sementara itu subjek tidak melakukan folding back bentuk “bekerja pada lapisan lebih dalam”, maupun bentuk 

“menyebabkan diskontinu”.  

Subjek laki-laki melakukan folding back  bentuk “keluar topik” satu kali, yaitu dari “menggambar grafik 

fungsi polinom berderajat tiga pertama (Ob2)”  mundur ke “menyelesaikan persamaan f’(x)=0 untuk 

menentukan titik maksimum/minimum (Pk3)” berlanjut mundur “keluar topik” ke “menyelesaikan persamaan 

kuadrat”, kemudian kembali berbalik maju ke Pk3, Ih2, Fo1, Ob2 dan  berlanjut maju ke lapisan lebih luar, 

seperti gambar 2.  

 

 

 

 

 

Gambar 2: Lintasan Folding back bentuk 

“keluar topik” Subjek Laki-laki 

Gambar 3: Lintasan Folding back  bentuk “bekerja pada 

lapisan lebih dalam” Subjek Laki-laki 

(Sagala, 2017)[4] 

Subjek ini melakukan folding back bentuk “bekerja pada lapisan yang lebih dalam” dua kali, salah satu 

diantaranya adalah dari “menggambar grafik fungsi polinom berderajat empat pertama (Ob2)” mundur ke 

“menyelesaikan pertidaksamaan f’(x)>0 dan f’(x)<0 untuk menentukan interval fungsi naik dan turun (Pk3)”, 

kembali maju ke Ob2 dan berlanjut maju ke lapisan lebih luar, seperti gambar 3. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

a. Subjek perempuan memenuhi indikator-indikator pemahaman pada lapisan primitive knowing, image making, 

image having, property noticing, formalising, observing dan structuring,  indikator pertama (In1), kemampuan 

yang mengarah kepada indikator kedua (In2*) pada lapisan inventising. Sementara itu indikator ketiga (In3) 

tidak dicapai oleh subjek. Sehingga subjek perempuan hampir memenuhi lapisan pemahaman inventising. 

Subjek laki-laki juga memenuhi indikator-indikator pemahaman pada lapisan primitive knowing, image 
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making, image having, property noticing, formalising, observing dan structuring, indikator pertama (In1), 

kemampuan yang mengarah kepada indikator kedua (In2*) pada lapisan inventising. Sementara itu indikator 

ketiga (In3) pada lapisan inventising tidak dicapai oleh subjek.. Sementara itu indikator ketiga (In3) tidak 

dicapai oleh subjek.Sehingga subjek laki-laki dikategorikan hampir memenuhi lapisan pemahaman 

inventising. Dengan demikian kedua subjek perempuan dan laki-laki memiliki lapisan pemahaman yang sama, 

yaitu hampir memenuhi lapisan inventising. Subjek perempuan dan laki-laki berbeda dalam 10 (sepuluh) item 

proses pencapaian lapisan pemahaman, diantaranya; subjek perempuan sebelum menggambarkan grafik 

diawali dengan menuliskan persamaannya penentuan titik-titik potong, kemudian uji tanda interval-interval, 

dilanjutkan dengan menggambar grafik. Sebaliknya subjek laki-laki terkadang mendahului dengan 

menggambar grafik, menuliskan persamaannya, kemudian dilanjutkan dengan penentuan titik-titik potong dan 

uji tanda interval-interval untuk meyakinkan kebenaran gambar grafiknya 

b. Subjek perempuan melakukan dua kali folding back bentuk “keluar topik”, dan subjek laki-laki 

melakukannya satu kali. Sebaliknya subjek laki-laki melakukan dua kali  folding back bentuk “bekerja pada 

lapisan yang lebih dalam”, subjek perempuan tidak melakukannya. Sementara itu kedua subjek tidak 

melakukan folding back bentuk “menyebabkan diskontinu”.  

Saran 

a. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa perempuan dan laki-laki calon guru matematika, yang berkemampuan 

matematika tinggi. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa lapisan pemahaman subjek perempuan dan 

laki-laki adalah sama, yaitu hmpir memenuhi lapisan inventising, sementara dalam proses pencapaian lapisan, 

ada 10 (sepuluh) item perbedaan antara kedua subjek. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan berdasarkan 

karakteristik lain subjek, misalnya perbedaan gaya kognitif, kemampuan matematik. Penelitian ini dilakukan 

terhadap subjek. yang telah lulus mata kuliah Kalkulus I (yang memuat materi konsep turunan fungsi). 

Penelitian selanjutnya perlu dilakukan terhadap subjek yang sama ketika mereka telah menyelesaikan 

perkuliahannya, dan segera berprofesi sebagai guru matematika. 

b. Subjek perempuan dan laki-laki melakukan folding back bentuk “keluar topik”. Subjek laki-laki melakukan 

folding back bentuk “bekerja pada lapisan yang lebih dalam”, sementara itu keduanya tidak melakukan  

folding back bentuk “menyebabkan diskontinu”. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan tentang folding back 

berdasarkan berbagai karakteristik subjek lainnya.   
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Penelitian dengan Judul Analisis Kesalahan Dalam Pemecahan Masalah Geometri 

Siswa Kelas VII SMPN 48 Surabaya adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan, karena masih banyak terdapatnya siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajar geometri. Sehingga siswa sering melakukan kesalahan dalam 

memecahkan masalah geometri. Hal ini, disebabkan oleh pemahaman siswa terhadap 

materi geometri masih rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, dan mendeskripsikan kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam memecahkan masalah geometri. Subjek penelitian pada 

penelitian ini adalah 3 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik tes dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini adalah 

pada subjek 1 (S1) kesalahan yang dilakukan dalam menjawab soal tes yaitu tidak 

menuliskan yang diketahui dan ditanyakan soal tes, tidak memberikan tanda panah 

pada ujung garis dan sinar garis, tidak dapat menyebutkan ciri-ciri garis dan sudut 

sesuai dengan yang diketahui soal tes, tidak mengetahui hubungan garis yang saling 

berpotongan, serta tidak dapat melakukan perhitungan untuk mencari nilai besar 

sudut yang saling bertolak belakang. Pada subjek 2 (S2) kesalahan yang dilakukan 

yaitu tidak memberikan tanda panah pada ujung garis dan sinar garis, serta tidak 

mengetahui hubungan dua garis yang saling berpotongan. Sedangkan pada subjek 3 

(S3) kesalahan yang dilakukan yaitu tidak memberikan tanda panah pada ujung sinar 

garis.  

 

Kata kunci : analisis, kesalahan, geomatri 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan sangatlah penting untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar. 

Dalam proses pembelajaran siswa dituntut dapat memecahkan masalah-masalah yang telah disajikan. Karena 

pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kompetensi yang harus ditunjukkan siswa pada hasil belajarnya 

yaitu pemecahan masalah. Pada pembelajaran matematika, siswa sering disajikan permasahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Dalam hal ini, salah satu materi yang terdapat 

pada mata pelajaran matematika yaitu materi geometri.  

Siswa harus menguasai dan memahami konsep geometri secara matang. Supaya dapat memecahkan masalah 

dan tidak mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah geometri. Rendahnya kemampuan geometri, 

disebabkan oleh lemahnya pemahaman konsep dan keterampilan geometri siswa dalam memecahkan masalah[1]. 

Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusik R. M. dan Beeh H. A. Z.[2] yaitu 

mengatakan bahwa hasil belajar geometri siswa masih rendah dan siswa masih mengalami kesulitan dalam 

memahami materi geometri. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman geometri karena 

banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal geometri.  

Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa yaitu dengan menggunakan teori Van Hiele. Dikarenkan 

teori Van Hiele adalah salah satu teori yang berfokus pada geometri, teori yang mengkaji tingkat-tingkat 

pemahaman dalam belajar geometri, dan memertimbangkan tingkat berpikir siswa dalam geometri. Berdasarkan 

teori Van Hiele, siswa akan melalui lima tingkatan pemahaman dalam geometri yaitu tingkat 0 atau tingkat 

visualisasi, tingkat 1 atau tingkat analisis, tingkat 2 atau tingkat deduksi informal, tingkat 3 atau tingkat deduksi, 

dan tingkat 4 atau tingkat rigor. Menurut Burger dan Shaughessy [3]  mengatakan bahwa siswa SMP mampu 

memelajari geometri pada tingkat berpikir Van Hiele yaitu pada tingkat 0 sampai tingkat 2. Oleh karena itu, 

peneliti akan meneliti siswa pada tingkat 0 atau tingkat visualisasi, pada tingkat 1 atau tingkat analisis dan pada 

tingkat 2 atau tingkat deduksi informal. Secara spesifik materi geometri yang digunakan pada penelitian yaitu 
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materi pokok geometri tentang garis dan sudut yang digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

memecahkan atau menyelesaikan soal berdasarkan tingkat berpikir Van Hiele. Berdasarkan pembahasan di atas, 

tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui, dan menggambarkan kesalahan yang 

dilakukan dalam pemecahan masalah geometri siswa kelas VII-C SMPN 48 Surabaya. Manfaat pada penelitian 

ini adalah untuk guru dapat mengetahui kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dan guru mendapatkan 

bahan yang akan digunakan untuk memperbaiki metode belajar dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk 

siswa dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam melakukan pemecahan masalah geometri pada materi 

pokok garis dan sudut. Sehingga siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jenis kesalahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kesalahan konsep, kesalahan, menggunakan data, kesalahan interpretasi 

bahasa, dan kesalahan teknis.   

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Karena pada penelitian mengungkapkan, 

menganalisis, dan memberikan gambaran mengenai kesalahan yang dilakukan siswa atau subjek penelitian dalam 

memecahkan masalah geometri terutama pada materi pokok garis dan sudut. Subjek penelitian ini adalah siswa-

siswi kelas VII-C SMPN 48 Surabaya yang memiliki kesalahan terbanyak pada tingkat 0 atau tingkat visualisasi, 

pada tingkat 1 atau tingkat analisis, dan pada tingkat 2 atau pada tingkat deduksi informal pada teori Van Hiele. 

Prosedur dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Pada tahap reduksi data yaitu menyeleksi hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal tes lalu 

dikelompokkan ke dalam tingkatan teori Van Hiele yaitu tingkat visualisai, analisis, dan deduksi informal. 

Setelah itu, mengambil siswa sebagai subjek penelitian dengan mengambil siswa yang memunyai kesalahan 

terbanyak pada tingkat visualisasi, analisis, dan deduksi informal. Berikutnya fokus pada subjek penelitian 

tersebut, untuk selanjutnya dilakukan wawancara dengan subjek penelitian. Untuk mengungkapkan lebih jelas 

mengenai kesalahan yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan soal tes mengenai 

materi pokok garis dan sudut. Pada tahap berikutnya yaitu tahap penyajian data. Tahap penyajian data adalah 

tahap menyajikan data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian yaitu hasil pekerjaan siswa mengerjakan 

soal tes, hasil wawancara dengan subjek penelitian, dan hasil dari analisis kesalahan subjek penelitian. 

Selanjutnya tahap penarikan kesimpulan adalah tahap dimana menyimpulan dari data yang telah disajikan. 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan tes dan 

wawancara. Tes yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengerjakan soal tes tentang materi garis dan sudut. 

Dimana soal tes tersebut, sesuai dengan tingkatan pada teori Van Hiele. Karakteristik soal pertama pada tingkat 

visualisasi pada teori Van Hiele adalah dapat menggambar secara visual gambar garis dan sudut. Karakteristik 

soal kedua adalah mengetahui dan dapat menyebutkan ciri dari gambar garis dan sudut,. Sedangkan pada soal 

ketiga, karakteristiknya yaitu dapat mengaitkan pemahaman yang dimiliki mengenai materi garis dan sudut, serta 

dapat menyimpulkan. Soal tes sebelum digunakan terlebih dahulu, dilakukan validasi. Karena fungsi tes ini yaitu 

sebagai alat untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa. Setelah dilakukan tes, dan menentukan subjek 

penelitian. Dilakukan wawancara dengan subjek penelitian, bertujuan untuk memeroleh data secara langsung dari 

subjek penelitian dengan memberikan suatu pertanyaan yang mengarahkan kepada subjek penelitian untuk 

mengungkapkan kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal tes, serta untuk mempertegas data yang 

diperoleh. Teknik analisis data pada peelitian ini adalah dengan cara menganalisis kesalahan hasil penyelesaian 

siswa dalam menyelesaikan soal tes sesuai dengan pedoman jawaban. Hasil yang didapatkan dalam melakukan 

penelitian ini adalah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal tes dan  hasil kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal tes. Untuk uji 

kevalidan data yaitu dengan menggunakan triangulasi metode. Karena diberikannya soal tes yang sama dengan 

waktu yang berbeda.  

III. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes siswa menyelesaikan soal tes materi pokok garis dan sudut. Dari 34 siswa diperoleh 28 

siswa berada pada tingkat visualisasi, 3 siswa berada pada tingkat analisis, dan 3 siswa berada pada tingkat 

deduksi informal pada tingkatan teori Van Hiele. Pengelompokkan kedalam tiga tingkatan Van Hiele, didapatkan 

subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah satu siswa yang memunyai kesalahan paling banyak pada tingkat 

visualisasi, tingkat analisis, dan tingkat deduksi informal. Jenis kesalahan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kesalahan interpretasi bahasa, kesalahan konsep, kesalahan menggunakan data, dan kesalahan teknis. 

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu 3 siswa. Ketiga subjek penelitian tersebut yaitu subjek penelitian 1 

dengan kode (S1) berada pada tingkat visualisasi, subjek penelitian 2 dengan kode (S2) berada pada tingkat 

analisis, dan subjek penelitian 3 dengan kode (S3) berada pada tingkat deduksi informal. Berikut pemaparan data 

mengenai analisis kesalahan pada setiap subjek penelitian. 

a. Subjek penelitian 1  

Subjek penelitian 1 (S1) berada pada tingkat 0 (visualisasi) pada tingkatan Van Hiele. Karena S1 dapat 

menggambarkan garis dan sudut secara visual tetapi tidak dapat menyebutkan ciri dari garis dan sudut sesuai 
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dengan yang diketahui soal, serta tidak dapat mengetahui hubungan dua garis yang saling berpotongan 

menghasilkan dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Jenis kesalahan terbanyak yang dilakukan S1 

adalah kesalahan interpretasi bahasa dan kesalahan konsep. 

b. Subjek penelitian 2 

Subjek penelitian 2 (S2) berada pada tingkat 1 (analisis) pada tingkatan Van Hiele. Karena S2 dapat 

menggambarkan garis dan sudut secara visual dan dapat menyebutkan ciri dari gambar garis dan sudut sesuai 

dengan yang diketahui soal tes. Tetapi tidak mengetahui hubungan dua garis yang berpotongan menghasilkan 

dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Jenis kesalahan yang banyak dilakukan adalah kesalahan 

interpretasi bahasa dan kesalahan konsep. 

c. Subjek penelitian 3 

Subjek penelitian 3 (S3) berada pada tingkat 2 (deduksi informal) pada tingkatan Van Hiele. Karena S3 dapat 

menggambarkan garis dan sudut secara visual, dapat menyebutkan ciri dari gambar garis dan sudut sesuai 

dengan yang diketahui soal tes. Serta mengetahui hubungan dua garis yang berpotongan menghasilkan dua 

pasang sudut yang saling bertolak belakang. Jenis kesalahan yang banyak dilakukan S3 adalah kesalahan 

konsep. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan yaitu 

kesalahan interpretasi bahasa dan kesalahan konsep. Kesalahan interpretasi bahasa yaitu kesalahan dalam 

menuliskan yang diketahui dan ditanyakan soal tes, serta tidak menuliskan yang diketahui dan ditanyakan soal 

tes. Sedangkan untuk kesalahan konsep yaitu meliputi menggambar garis setiap ujungnya tidak diberikan tanda 

panah, menggambar sudut setiap sinar garisnya tidak diberikan tanda panah, pemberian nama garis tidak ditulis 

dengan huruf kecil, pemberian nama titik sudut tidak ditulis dengan huruf besar, tidak dapat menyebutkan ciri 

garis dan sudut sesuai dengan yang diketahui soal tes, serta tidak mengetahui hubungan dua garis yang saling 

berpotongan menghasilkan dua pasang sudut yang saling bertolak belakang dan sudut yang saling bertolak 

belakang memiliki besar sudut yang sama besar. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan yang 

sering dilakukan siswa kelas VII-C SMPN 48 Surabaya dalam pemecahan masalah geometri berdasarkan teori 

Van Hiele yaitu sebagai berikut. 

1. Pada tingkat visualisasi, jenis kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh siswa yaitu siswa yang berada 

pada tingkat 0  yang memunyai kesalahan yang paling banyak adalah S1. Jenis kesalahan yang paling banyak 

dilakukan S1 yaitu kesalahan interpretasi bahasa. S1 tidak menuliskan yang diketahui dan ditanyakan soal 

tes. Sehingga dalam memecahkan atau menyelesaikan soal terjadinya kesalahan seperti pemberian nama 

garis ditulis dengan menggunakan huruf kapital, pemberian nama titik sudut ditulis dengan menggunakan 

huruf kecil, setiap ujung sinar garis pada gambar sudut tidak diberikan tanda panah, tidak dapat 

menyebutkan ciri garis dan sudut sesuai dengan  yang diketahui soal tes, serta tidak dapat mengetahui 

hubungan dua garis berpotongan adalah menghasilkan dua pasang sudut bertolak belakang yang memiliki 

besar sudut sama. Kesalahan tersebut, termasuk dalam jenis kesalahan konsep. Jenis kesalahan yang lain 

yaitu kesalahan teknis. Karena S1 tidak mengetahui hubungan dua garis berpotongan, maka tidak dapat 

melakukan hitungan dengan benar untuk mencari nilai besar sudut yang bertolak belakang.  

2. Pada tingkat analisis, jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa yaitu siswa yang berada pada 

tingkat 1  yang memunyai kesalahan terbanyak adalah S2. Kesalahan yang paling banyak dilakukan yaitu 

kesalahan dalam penulisan yang diketahui dan ditanyakan soal tes. Pada gambar garis setiap ujungnya tidak 

diberikan tanda panah, begitu juga dengan ujung sinar garis tidak diberikan tanda panah. S2 tidak 

mengetahui hubungan dari dua garis yang saling berpotong. Kesalahan tersebut, termasuk jenis kesalahan 

konsep. Serta terjadinya kesalahan teknis yaitu melakukan kesalahan dalam melakukan hitungan untuk 

mencari nilai besar sudut yang saling bertolak belakang.  

3. Pada tingkat deduksi informal, jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa yaitu siswa yang 

berada pada tingkat 2  yang memunyai kesalahan terbanyak adalah S3. Kesalahan yang sering terjadi yaitu 

tidak memberikan tanda panah pada sinar garis, tidak menuliskan alasan memiliki besar sudut yang sama 

besar. Tetapi mengetahui hubungan dua garis yang berpotongan menghasilkan dua pasang sudut yang 

bertolak belakang dan sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Kesalahan tersebut 

termasuk jenis kesalahan konsep.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, banyaknya siswa yang masih lemah pemahamannya pada 

materi pokok garis dan sudut. Dalam hal ini, saran yang perlu diperhatikan adalah kepada guru SMPN 48 

Surabaya bidang studi matematika pada saat merencanakan pembelajaran terutama pada materi geometri atau 
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materi pokok garis dan sudut untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan tingkatan berpikir 

Van Hiele. Karena tingkat berpikir Van Hiele adalah salah satu teori yang mengkaji tingkatan-tingkatan 

pemahaman siswa dalam belajar materi geometri atau materi pokok garis dan sudut. Serta lebih menekankan 

pembelajaran pada pemahaman konsep kepada siswa. Dikarenakan pemahaman konsep siswa terhadap materi 

garis dan sudut masih rendah. Selain itu, guru matematika SMPN 48 Surabaya sering melakukan identifikasi 

kesalahan siswa pada setiap evaluasi pembelajaran. Hal ini, digunakan untuk mengetahui letak kesalahan siswa, 

agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Dan untuk memperbaiki teknik pengajaran guru pada 

pembelajaran berikutnya. Dalam hal ini adalah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa. 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 48 Surabaya. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh sebuah fenomena bahwa masih banyak siswa yang memiliki pemahaman 

geometri yang rendah. Untuk mengetahui pemahaman geometri siswa, peneliti 

menggunakan teori van Hiele, karena teori van Hiele berfokus pada materi geometri 

dan mengkaji tingkatan-tingkatan pemahaman pada materi geometri. Tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pencapaian pemahaman 

geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 

Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah tes dan wawacara. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah pedoman wawancara dengan langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

33 siswa diperoleh (1) 28 siswa berada pada tingkat 0 (visualisasi) yaitu siswa hanya 

dapat mengenal bentuk geometri dengan cara memilih gambar garis dan sudut dari 

beberapa gambar yang diberikan beserta penamaannya, (2) 3 siswa berada pada 

tingkat 1 (analisis) yaitu siswa mampu menyebutkan ciri-ciri maupun sifat-sifat yang 

dimiliki oleh sebuah bentuk geometri dengan cara menyebutkan ciri-ciri garis dan 

sudut, dan (3) 2 siswa berada pada tingkat 2 (deduksi informal) yaitu siswa mampu 

memahami hubungan antara beberapa bentuk geometri dengan cara menjelaskan 

hubungan dua sudut yang saling berpenyiku. 

 

Kata kunci: seminar, nasional, pendidikan, matematika, van Hiele 
 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung dengan cepat menuntut setiap individu 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satu cara 

agar individu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melalui 

jalur pendidikan. Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan materi pelajaran yang penting dan tidak dapat 

ditinggalkan baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi [1]. Oleh karena itu, 

untuk dapat mempelajari matematika, siswa harus dapat memahami objek-objek yang terkait dalam pembelajaran 

matematika. 

Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang memiliki peranan penting dalam kehidupan [2]. 

Geometri telah diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, geometri 

sangat penting untuk dipelajari dalam kehidupan terutama dalam dunia pendidikan. Geometri dipilih karena 

sebagian besar siswa kurang menyukai geometri dan menganggap bahwa materi tersebut sulit dipahami. Oleh 

sebab itu, siswa harus dapat memahami materi geometri dengan baik dan benar. Pemahaman adalah penguasaan 

terhadap materi, dan kemampuan mengungkapkan dalam bentuk lain, menuliskan kembali, menyimpulkan, 

memberi contoh, dan mengklasifikasikan sesuai dengan tingkat kemampuan individu [3]. Sehingga siswa 

dikatakan telah memahami suatu materi apabila siswa tersebut mampu menerapkan apa yang telah dipahami ke 

dalam pemecahan masalah. Bagi siswa SMP, memahami geometri bukan menjadi hal yang pertama kalinya 

karena sudah pernah mendapatkan materi geometri di sekolah dasar. Dengan demikian, seharusnya siswa sudah 

memiliki pengalaman dalam belajar geometri dengan kemampuan dasar yang sudah dimilikinya. Namun 

kenyataannya, masih banyak siswa yang kurang memahami konsep geometri. 

Materi geometri yang harus dikuasai siswa SMP adalah titik, garis, sudut, dan bidang. Beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan kebanyakan menggunakan materi segiempat dan segitiga. Dalam penelitian ini, materi 

geometri yang dipilih adalah garis dan sudut, karena materi tersebut masih jarang digunakan. Untuk dapat 

memudahkan siswa dalam mempelajari geometri, maka siswa harus dapat memahami konsep. Penelitian 

mengenai pengajaran geometri sudah banyak dilakukan. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa “banyak siswa 
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salah dalam menyelesaikan soal-soal mengenai garis sejajar pada siswa SMP [4]”. Kebanyakan pengetahuan yang 

dimiliki siswa hanya sebatas apa yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, 

pemahaman konsep yang lemah menjadi salah satu penyebab rendahnya geometri siswa. 

Perlakuan guru terhadap siswa juga menjadi hal yang sangat penting, karena perlakuan guru terhadap masing-

masing siswa cenderung sama, padahal masing-masing siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 

Pengajaran geometri yang baik harus sesuai dengan kemampuan anak [5]. Sedangkan kemampuan siswa dapat 

dilihat dari proses berpikir siswa dalam mempelajari geometri. Salah satu teori yang menjelaskan tingkat berpikir 

siswa dalam memahami geometri adalah teori van Hiele. Teori geometri van Hiele merupakan teori belajar yang 

dikemukakan dan dikembangkan oleh Pierre M. Van Hiele, seorang ahli matematika realistik serta ahli dalam 

bidang kajian geometri [6]. Tingkat berpikir van Hiele merupakan tingkat perkembangan berpikir siswa dalam 

memahami geometri yang terdiri dari lima tingkatan, yaitu tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2 

(deduksi informal), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor). Tingkat berpikir yang dapat dicapai oleh siswa SMP 

dalam memahami geometri adalah tingkat 2 (deduksi informal). Sedangkan tingkat yang banyak dicapai oleh 

siswa SMP adalah tingkat 0 (visualisasi). Tingkat berpikir van Hiele ini harus dilalui secara bertahap. Oleh karena 

itu, siswa tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melalui tingkat yang lebih rendah. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 48 Surabaya, karena masih banyak siswa yang memiliki pemahaman 

geometri yang rendah. Untuk itu, penelitian mengenai pemahaman geometri berdasarkan tingkat berpikir van 

Hiele ini perlu dilakukan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pencapaian 

pemahaman geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya. 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperoleh analisis secara detail mengenai 

pencapaian pemahaman geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 

Surabaya. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena salah satu ciri dari pendekatan penelitian 

kualitatif adalah deskriptif. Sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan yang diperoleh dari sumber data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tertulis yang 

diperoleh dari hasil tes tertulis dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-D yang 

berjumlah 33 siswa dan terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Dalam menentukan sumber data, 

peneliti menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu [7]. Sumber data yang digunakan untuk kepentingan tes adalah 

sebanyak 33 siswa kelas VII-D SMP Negeri 48 Surabaya. Sementara untuk kepentingan wawancara, hanya 

beberapa dari sumber data yang dipilih. Penentuan sumber data dalam wawancara ini dilakukan setelah hasil tes 

diperoleh. Sumber data dalam wawancara ini dipilih sebanyak 5 siswa yang mewakili kelima tingkatan van Hiele, 

yaitu tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2 (deduksi informal), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 

(rigor). 5 siswa ini dipilih karena dianggap paling memahami geometri khususnya pada materi garis dan sudut 

dilihat dari jawaban tes yang paling tepat pada saat tes tertulis. Apabila dalam penelitian tidak ditemukan sumber 

data pada salah satu atau beberapa tingkat berpikir van Hiele, maka peneliti hanya melakukan wawancara pada 

tingkatan yang mempunyai sumber data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan teknik wawancara. Jenis tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis atau sering disebut paper and pencil test adalah tes yang 

menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis [8]. Bentuk tes tertulis yang digunakan adalah bentuk 

uraian. Sebelum penyusunan soal tes, terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi soal tes, dan dilanjutkan dengan 

membuat soal tes yang berisi 5 butir soal dan terdiri dari 1 butir soal pada tingkat 0 (visualisasi), 1 butir soal pada 

tingkat 1 (analisis), 1 butir soal pada tingkat 2 (deduksi informal), 1 butir soal pada tingkat 3 (deduksi), dan 1 

butir soal pada tingkat 5 (rigor). Sebelum soal tes diberikan kepada sumber data, soal tes terlebih dahulu 

divalidasi oleh validator. Validator yang dipilih adalah seorang dosen pendidikan matematika dan seorang guru 

matematika. Dan untuk kepentingan validitas, peneliti menyiapkan lembar validasi. Apabila soal tes telah 

dinyatakan valid, maka soal tes tersebut dapat diberikan kepada sumber data. Selain tes, wawancara juga 

merupakan teknik yang penting dalam hal pengambilan data. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur [9]. Dalam wawancara 

ini terdapat 5 buah pertanyaan yang mewakili masing-masing dari kelima tingkatan van Hiele. Seperti halnya 

pada teknik tes, sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti juga menyiapkan pedoman wawancara dan lembar 

validasi pedoman wawancara. Apabila pedoman wawancara telah dinyatakan valid oleh validator, maka 

wawancara dapat dilakukan. 

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil tes pemahaman 

geometri dan hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

jawaban dengan menggunakan 3 prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang 
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tinggi [10].  Dalam hal ini, mereduksi data berarti mengelompokkan data hasil tes siswa berdasarkan tingkat 

berpikir van Hiele. Setelah data dikelompokkan, selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat agar 

mudah dimengerti, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk dapat mendeskripsikan pencapaian 

pemahaman geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya. 

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian adalah keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian, 

sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas [11]. Data dinyatakan valid, apabila dalam data tersebut 

tidak ditemukan adanya perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai uji kredibilitas data. Adapun triangulasi 

yang digunakan adalah triangulasi teknik, yakni dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama 

dengan teknik yang berbeda sehingga diperoleh data yang valid. 

III. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes tertulis mengenai pemahaman geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya diperoleh 28 siswa pada tingkat 0 (visualisasi), 3 siswa pada tingkat 1 

(analisis), dan 2 siswa pada tingkat 2 (deduksi informal). Berikut ini hasil analisis mengenai pemahaman geometri 

pada masing-masing tingkat berpikir van Hiele. 

a. Siswa yang berada pada tingkat 0 (visualisasi) 

Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara, siswa yang berada pada tingkat 0 (visualisasi) adalah siswa yang 

hanya mampu menjawab pertanyaan pada soal visualisasi. Dimana siswa tersebut hanya dapat memilih gambar 

garis dan sudut beserta penamaanya. 

b. Siswa yang berada pada tingkat 1 (analisis) 

Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara, siswa yang berada pada tingkat 1 (analisis) adalah siswa yang 

mampu menjawab pertanyaan pada soal visualisasi dan analisis, serta belum mampu menjawab pertanyaan pada 

tingkat di atasnya. Dimana siswa tersebut dapat memilih gambar garis dan sudut beserta penamaannya juga 

mampu menyebutkan ciri-ciri garis dan sudut. 

c. Siswa yang berada pada tingkat 2 (deduksi informal) 

Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara, siswa yang berada pada tingkat 2 (deduksi informal) adalah siswa 

yang mampu menjawab pertanyaan pada soal visualisasi, analisis, dan deduksi informal. Dimana siswa tersebut 

mampu memilih gambar garis dan sudut beserta penamaannya, mampu menyebutkan ciri-ciri garis dan sudut, 

serta mampu menjelaskan hubungan dua sudut yang saling berpenyiku. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, tingkat berpikir van Hiele tertinggi yang dapat dicapai oleh siswa kelas VII 

SMP Negeri 48 Surabaya adalah tingkat 2 (deduksi informal) dan sebagian besar masih berada pada tingkat 0 

(visualisasi). Hal ini sesuai dengan salah satu hasil penelitian yang menyatakan bahwa tingkat berpikir siswa 

SMP dalam belajar geometri tertinggi pada tingkat 2 (deduksi informal) dan sebagian besar berada pada tingkat 0 

(visualisasi) [12]. 

Fakta yang diperoleh dari hasil analisis di atas adalah bahwa siswa tidak dapat naik ke tingkat yang lebih 

tinggi tanpa melalui tingkat yang lebih rendah. Sejalan dengan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa “siswa 

harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap berikutnya [13]”. Dengan kata lain, siswa yang 

dapat memahami soal deduksi informal berarti siswa tersebut juga memahami soal visualisasi dan analisis. 

Sedangkan siswa yang dapat memahami soal analisis berarti siswa tersebut juga memahami soal visualisasi 

namun tidak dapat memahami soal deduksi informal. Oleh karena itu, siswa harus melalui tingkat berpikir van 

Hiele secara bertahap. 

Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh deskripsi mengenai pencapaian pemahaman geometri siswa sebagai 

berikut: siswa yang baru mencapai tingkat 0 (visualisasi) adalah siswa yang hanya mampu mengenal bentuk 

geometri, yakni dengan cara memilih gambar garis dan sudut dari beberapa gambar yang diberikan beserta 

penamaannya. Siswa yang mencapai tingkat 1 (analisis) adalah siswa yang mampu menyebutkan ciri-ciri maupun 

sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah bentuk geometri, yakni mampu menyebutkan ciri-ciri garis dan sudut. 

Sedangkan untuk  siswa yang mencapai tingkat 2 (deduksi informal) adalah siswa yang mampu memahami 

hubungan antara beberapa bentuk geometri, yakni mampu menjelaskan hubungan dua sudut yang saling 

berpenyiku. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pencapaian pemahaman geometri berdasarkan tingkat berpikir 

van Hiele pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya diperoleh 28 siswa berada pada tingkat 0 (visualisasi), 3 

siswa berada pada tingkat 1 (analisis), dan 2 siswa berada pada tingkat 2 (deduksi informal). Secara umum 

pemahaman geometri siswa SMP Negeri 48 Surabaya berdasarkan tingkat berpikir van Hiele masih berada pada 

tingkat dasar yaitu tingkat 0 (visualisasi) dan tingkat tertinggi yang dapat dicapai adalah tingkat 2 (deduksi 

informal). 

Dari hasil analisis, dapat diketahui pemahaman geometri pada masing-masing tingkat berpikir van Hiele 

sebagai berikut. 
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a. Siswa yang mencapai tingkat 0 (visualisasi) 

Siswa hanya dapat mengenal bentuk geometri, yakni dengan cara memilih gambar garis dan sudut dari 

beberapa gambar yang diberikan beserta penamaannya.  

b. Siswa yang mencapai tingkat 1 (analisis) 

Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri maupun sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah bentuk geometri, yakni 

mampu menyebutkan ciri-ciri garis dan sudut. 

c. Siswa yang mencapai tingkat 2 (deduksi informal) 

Siswa mampu memahami hubungan antara beberapa bentuk geometri, yakni mampu menjelaskan hubungan 

dua sudut yang saling berpenyiku. 

Saran yang dapat disampaikan peneliti sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah agar menjadikan 

penelitian ini sebagai referensi dalam mengajar geometri terutama dalam menentukan dan menerapkan cara 

mengajar yang tepat dan sesuai dengan pemahaman siswa yang berbeda-beda. Selain itu, juga dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pemahaman geometri 

berdasarkan tingkat berpikir van Hiele. 
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Pada umumnya salah satu hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Penelitian ini dilaksanakan 

bertujuan  untuk  mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII pada jenjang SMP 

dalam menyelesaikan masalah matematika terkait dengan materi  sistem persamaan 

linier dua variabel. Adapun subjek pada penelitian ini adalah tiga orang siswa pada 

jenjang SMP, yaitu satu siswa dikategori kemampuan matematika tinggi, satu siswa 

dengan kategori kemampuan matematika sedang, dan satu siswa dengan kategori 

kemampuan matematika rendah. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara 

tes dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)  Subjek 

dengan kemampuan matematika tinggi dapat menjelaskan bagaimana memahami 

masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana dan memeriksa hasil 

penyelesaian masalah dengan lengkap, jelas dan sistematis, sehingga memperoleh 

hasil yang benar (2) Subjek dengan kemampuan matematika sedang dapat 

menjelaskan bagaimana memahami masalah, membuat rencana penyelesaian secara 

lengkap dan jelas, tetapi kurang tepat dalam melaksanakan rencana, pada tahap ini 

subjek kurang teliti dalam penghitungannya dan subjek memeriksa hasil penyelesaian 

masalah, namun tidak memperoleh hasil yang benar (3) Subjek  dengan kemampuan 

matematika rendah dapat menjelaskan bagaimana memahami masalah secara lengkap 

dan jelas, namun tidak tepat dalam membuat rencana penyelesaian dan melaksanakan 

rencana penyelesaian, sehingga memperoleh hasil yang salah dan subjek tidak 

memeriksa kembali hasil penyelesaiannya. 

 

Kata kunci : Pemecahan Masalah, Persamaan Linier Dua Variabel, Kemampuan 

Matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang mana keberadaannya mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan, bahkan kehidupan sehari-haripun kebanyakan menggunakan peranan matematika 

seperti melakukan transaksi jual beli, pembayaran tiket dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut 

tidak salah jika matematika diberikan hampir di setiap jenjang pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, pada 

umumnya salah satu hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan/memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah itu sendiri merupakan bagian dari matematika 

dan mempunyai peranan yang penting. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam NCTM (2010) yakni 

pemecahan masalah memainkan peranan yang penting dalam pendidikan matematika mulai dari tingkat taman 

kanak-kanak sampai kelas 12.   

Terkait dengan pemecahan masalah, berdasarkan (Herman, 2000) masih banyak guru yang kesulitan 

mengajari anak untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah hal tersebut dikarenakan adanya paradigma jika 

jawaban akhir adalah satu-satunya tujuan dari soal pemecahan masalah. Padahal proses dari 

menyelesaikan/memecahkan masalah jauh lebih penting karena ketika proses yang ditekankan siswa akan belajar 

bagaimana agar dapat menyelesaikan masalah baru lainnya. 

Terkait dengan penyelesaian suatu masalah, berdasarkan Polya (1971) ada empat langkah yang ditempuh 

untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah, yaitu: langkah awal dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah adalah dengan memahami masalah yang akan diselesaikan, langkah kedua adalah membuat rencana 

penyelesaian, langkah ketiga adalah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan recana, dan langkah terakhir 

adalah memeriksa atau mengecek kembali semua langkah yang telah dilakukan. Terkait dengan kemampuan 

mailto:anarahmawati@mipa.unipdu.ac.id


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

62 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

siswa dalam menyelesaikan masalah, tentunya setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan dari hasil penelitian Driscoll (dalam Herman, 2000) bahwa pada jenjang  anak usia sekolah 

dasar kemampuan dalam memecahkan masalah berkaitan erat dengan dengan kemampuan dalam memecahkan 

masalah, tetapi pada anak yang usianya lebih dewasa, keterkaitan antara kedua hal tersebut sangat kecil. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Ardyani ( 2013) yang dilakukan pada siswa sekolah dasar menyatakan 

bahwa kemampuan  matematika  siswa berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan  masalah  

matematika. Begitu pula berdasarkan hasil penelitian dari Nurman (2008)  yang dilakukan pada siswa jenjang 

sekolah menengah pertama menyatakan bahwa kemampuan  matematika  siswa berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam memecahkan  masalah  matematika. Pada umumnya soal pemecahan masalah tertuang 

dalam bentuk soal cerita. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan salah satu materi yang  diajarkan pada 

jenjang  SMP tepatnya diberikan pada siswa kelas VIII. Sistem persamaan linier dua variabel biasanya 

konteksnya dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga biasanya soal terkait sistem persamaan 

linier dua variabel dapt disajikan ke dalam bentuk soal cerita. Masalah yang disajikan dalam penelitian ini 

berbentuk soal cerita pada materi sistem persamaan linier dua variabel. 

  Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, peneliti melakukan penelitian terkait kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah ditinjau dari kemampuan matematika pada jenjang sekolah menengah pertama untuk 

mengetahui secara jelas deskripsi dari siswa yang mempunyai kemampuan matematika yang berbeda-beda dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah, khususnya masalah persamaan linier dua variabel.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika terkait dengan materi sistem persamaan linier dua 

variabel. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen bantu. Instrumen utama 

adalah peneliti sendiri. Sedangkan yang menjadi  instrumen bantu dalam penelitian ini adalah soal tes 

kemampuan matematika, soal tes pemecahan masalah, dan pedoman wawancara.  

Adapun subjek pada penelitian ini diambil dari siswa-siswa jenjang SMP, tepatnya siswa di MTs Al-

Anwar Paculgowang kelas VIII. Untuk mendapatkan subjek, dilakukan dengan cara memberikan soal tes 

kemampuan matematika kepada siswa kelas VIII Mts Al-Anwar Paculgowang. Berdasarkan dari hasil tes 

kemampuan matematika siswa, kemudian digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang mempunyai 

kemampuan matematika tinggi, kelompok yang mempunyai kemampuan matematika sedang, dan kelompok 

yang mempunyai kemampuan matematika rendah. Dari ketiga kelompok tersebut, masing-masing kelompok 

diambil seorang siswa untuk dijadikan subjek penelitian yang mana masing-masing siswa yang menjadi subjek 

dipilih siswa yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu untuk memeriksa keabsahan data. Peneliti 

memberikan ketiga subjek soal tes pemecahan masalah  terkait materi persamaan linier dua variabel dan 

mewawancarai subjek berdasarkan hasil jawaban tertulisnya untuk mendapatkan data penelitian terkait 

kemampuan subjek dalam menyelesaikan masalah. Triangulasi waktu yang dilakukan adalah dengan cara 

memberikan soal tes pemecahan masalah dengan cara yang sama seperti pada pengambilan data yang pertama. 

Setelah diperoleh data yang valid kemudian peneliti menganalisis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

dan selanjutnya menarik kesimpulan.  

 

III. PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan soal tes pemecahan masalah I dan soal tes pemecahan 

masalah II kepada subjek.  Adapun tes pemecahan masalah I yang diberikan kepada subjek adalah:  

Rizky membeli dua kaos dan dua sweater yang sama di pasar dengan total harga Rp 300.000,00. 

Ketika sampai di rumah ternyata salah satu kaos yang dia beli jahitannya rusak. Dia memutuskan  

untuk menukar satu kaos dengan satu sweater, namun dia harus membayar Rp 60.000,00 lagi 

karena harga sweater lebih mahal daripada harga kaos. Berapakah harga masing-masing barang 

yang dibeli Rizky? 

Sedangkan tes pemecahan masalah II yang diberikan kepada subjek adalah: 

Anna membeli sepasang sepatu dan dua pasang sandal  yang sama di pasar dengan total harga Rp 

135.000,00. Ketika sampai di rumah ternyata salah satu sandal yang dia beli barangnya ada yang 

cacat. Dia memutuskan untuk menukar sepasang sandal dengan sepasang sepatu yang seharga 

dengan yang dia beli, namun dia harus membayar Rp 45.000,00 lagi karena harga sepatu lebih 

mahal dari pada harga sandal. Berapakah harga masing-masing barang yang dibeli Anna? 

Setelah didapat data dari hasil jawaban tertulis dan hasil wawancara pada tes pemecahan masalah I dan 

tes pemecahan masalah II, selanjutnya adalah membandingkan data yang diperoleh dari tes pemecahan masalah 

pertama dan tes pemecahan masalah kedua. Data yang diperoleh dari tes pemecahan masalah pertama dan tes 

pemecahan masalah kedua setelah dibandingkan ternyata sudah sama, artinya adalah data yang telah diperoleh 
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dari tes pemecahan masalah pertama dikatakan sudah valid. 

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini akan disajikan kemampuan subjek dalam memecahkan masalah 

sistem persamaan linier dua variabel ditinjau dari tingkat kemampuan matematika. 

1.  Subjek dengan Kemampuan Matematika Tinggi (A) 

Pada tahap memahami masalah, subjek A mampu menjelaskan semua informasi yang diketahui dan 

yang ditanyakan dalam soal, subjek A menyatakan bahwa yang diketahui dalam soal adalah harga dua kaos dan 

dua sweater seharga Rp 300.000, dan menukarkan satu kaos dengan satu sweater namun harus membayar lagi 

sebesar Rp 60.000. Dan yang ditanyakan dalam soal adalah harga masing-masing barang yang dibeli Rizky, 

yaitu harga sebuah kaos dan sebuah sweater. Subjek A mampu memahami masalah dalam soal setelah membaca 

soalnya sebanyak dua kali.  Subjek A juga dapat menjelaskan kembali soal yang diberikan menggunakan 

bahasanya sendiri.  

Pada tahap membuat rencana, subjek A memisalkan harga sebuah kaos dengan variabel y dan harga 

sebuah sweater dengan variabel z. Kemudian subjek A menerjemahkan soal tersebut ke dalam model 

matematika.  Setelah subjek menerjemahkan soal tersebut ke dalam matematika, kemudian subjek A 

menentukan cara untuk menyelesaikan soal yang diberikan, ia mengunakan metode gabungan eliminasi dan 

substitusi. Subjek A juga mampu menjelaskan rencananya untuk menyelesaikan soal, subjek A juga 

memberikan alasannya mengapa ia memilih menggunakan metode gabungan eliminasi dan subtitusi karena 

menurutnya lebih cepat mengerjakan menggunakan metode tersebut dari pada metode yang lain.  

Pada tahap melaksanakan rencana, subjek A menyelesaikan soal sesuai dengan apa yang sudah ia 

rencanakan sebelumnya menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Subjek A dapat 

menerjemahkan soal ke dalam model matematika dengan tepat kemudian menyelesaikan soal menggunakan 

rencana yang sudah ia susun. Subjek A juga mampu menjelaskan proses saat ia menyelesaikan soal.  

Pada tahap memeriksa kembali, subjek A melakukan proses memeriksa jawaban yang sudah ia 

selesaikan. Pada saat proses memeriksa subjek A memperhatikan bilangan-bilangannya serta perhitungannya. 

Subjek A yakin bahwa hasil yang ia peroleh sudah benar, karena subjek A mensubstitusikan nilai yang telah ia 

peroleh ke dalam dua persamaan yang ada dan dari hasil substitusi tersebut memperoleh hasil yang benar, 

sehingga ia yakin bahwa penyelesaian dari masalah tersebut sudah benar.  

2.  Subjek dengan kemampuan matematika sedang (B) 

Pada  tahap memahami masalah, subjek B  mampu menyatakan  semua informasi  yang diketahui dan 

yang  ditanyakan dalam soal.  Ia menyebutkan bahwa yang diketahui dalam soal adalah membeli dua kaos dan 

dua sweater seharga Rp 300.000, ia mengetahui bahwa salah satu  kaosnya rusak lalu menukarnya dengan 

sweater namun harus membayar lagi sebesar Rp 60.000. Ia menyatakan yang ditanyakan dalam soal adalah 

harga masing-masing barang yang dibeli oleh Rizky, yaitu harga sebuah kaos dan harga sebuah sweater. Subjek 

B mampu memahami masalah setelah membaca soal sebanyak dua kali, subjek B  juga mampu menyatakan 

kembali soal menggunakan bahasanya sendiri.   

Pada tahap membuat rencana, subjek B menerjemahkan soal terlebih dahulu ke dalam model 

matematika, yaitu dengan memisalkan harga sebuah kaos dengan variabel p dan memisalkan harga sebuah 

sweater dengan variabel q. Kemudian langkah selanjutnya menyelesaikan model tersebut dengan menggunakan 

metode substitusi. Subjek B  juga mampu menjelaskan rencananya untuk  menyelesaikan  soal, subjek B juga 

memberikan alasannya mengapa ia memilih menggunakan cara tersebut  menurutnya ia lebih mudah 

mengerjakan soal sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode substitusi .  

Pada tahap melaksanakan rencana, subjek B  menyelesaikan soal sesuai dengan apa yang sudah ia  

rencanakan sebelumnya , namun subjek B kurang teliti pada tahap perhitungan, sehingga ia memperoleh hasil 

yang salah. Subjek B  juga mampu menjelaskan proses saat ia menyelesaikan soal.  

Pada  tahap memeriksa kembali, subjek B  melakukan proses memeriksa jawaban yang sudah ia 

selesaikan. Pada saat proses  memeriksa, subjek B mensubtitusikan kembali hasil yang ia peroleh hanya ke salah 

satu persamaan dan memperoleh hasil yang benar namun subjek B tidak  

mensubstitusikan hasil yang ia peroleh ke kedua persamaan, sehingga ia tidak mengetahui bahwa hasil 

penyelesaian yang ia peroleh salah.  

3.  Subjek dengan kemampuan matematika rendah (C) 

Pada  tahap memahami masalah subjek C  mampu menyatakan  semua informasi  yang diketahui dan 

yang  ditanyakan dalam soal. Ia menyebutkan bahwa yang diketahui dalam soal adalah membeli dua kaos dan 

dua sweater seharga Rp 300.000, karena ada salah satu kaosnya yang rusak lalu Rizky menukarnya dengan 

sweater namun harus membayar lagi sebesar Rp 60.000 lagi karena harga sweater lebih mahal. Ia menyatakan 

yang ditanyakan dalam soal adalah harga masing-masing barang yang dibeli Rizky, yaitu harga sebuah kaos dan 

harga sebuah sweater. Subjek C  juga mampu menyatakan kembali soal menggunakan bahasanya sendiri. 

Subjek C mampu memahami soal setelah membaca soal tersebut sebanyak tiga kali.  

Pada tahap membuat rencana, subjek C  juga menerjemahkan soal ke dalam model matematika. Subjek 

C memisalkan harga sebuah kaos dengan variabel x dan harga sebuah sweater dengan variabel y. Setelah itu 

subjek C menentukan cara untuk menyelesaikan model tersebut dengan cara substitusi.  
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Pada tahap melaksanakan rencana, subjek C  menyelesaikan soal sesuai dengan apa yang sudah ia 

rencanakan sebelumnya. Subjek C  juga  dapat  menjelaskan proses saat ia menyelesaikan soal, namun subjek C  

memperoleh hasil yang salah, karena rencana penyelesaian yang ia gunakan tidak tepat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan. Subjek C kurang tepat dalam menerjemahkan masalah yang 

diberikan ke dalam model matematika.  

Pada  tahap memeriksa kembali, subjek C  tidak memeriksa hasil penyelesaiannya, karena ia sudah 

merasa yakin bahwa hasilnya sudah tepat.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  

(1)  Subjek dengan kemampuan matematika tinggi dapat menjelaskan bagaimana memahami masalah, 

membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana dan memeriksa hasil penyelesaian masalah dengan 

lengkap, jelas dan sistematis, sehingga memperoleh hasil yang benar. 

(2) Subjek dengan kemampuan matematika sedang dapat menjelaskan bagaimana memahami masalah, 

membuat rencana penyelesaian secara lengkap dan jelas, tetapi kurang tepat dalam melaksanakan rencana, 

pada tahap ini subjek kurang teliti dalam penghitungannya dan subjek memeriksa hasil penyelesaian 

masalah, namun tidak memperoleh hasil yang benar 

(3) Subjek  dengan kemampuan matematika rendah dapat menjelaskan bagaimana memahami masalah 

secara lengkap dan jelas, namun tidak tepat dalam membuat rencana penyelesaian dan melaksanakan 

rencana penyelesaian, sehingga memperoleh hasil yang salah dan subjek tidak memeriksa kembali hasil 

penyelesaiannya. 

Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada subjek yang dalam proses menyelesaikan masalah kurang tepat 

dalam menerjemahkan soal ke dalam model matematika, maka dari itu untuk para pengajar agar memperhatikan 

hal tersebut dalam mengajar peserta didiknya. 

2.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merancang 

model pembelajaran yang mana dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika.  

3. Guru perlu menanamkan pada siswa agar lebih teliti pada saat mengerjakan soal, serta menanamkan 

pentingnya pemeriksaan hasil penyelesaian yang diperoleh untuk pengecekan apakah jawaban yang ia peroleh 

sudah benar. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa perbedaan gender tidak hanya berkaitan dengan 

masalah biologis tetapi juga berkaitan dalam tingkat perolehan matematika siswa. 

Kemampuan memecahkan masalah merupakan tujuan penting dari pembelajaran 

matematika. Kemampuan memecahkan masalah berhubungan dengan menyelesaikan 

soal cerita yang dapat mengembangkan proses berfikir reflektif siswa berdasarkan 

teori Polya pada materi operasi aljabar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan kemampuan memecahkan masalah soal cerita siswa kelas VII 

SMPN 32 Surabaya berdasarkan gender. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan teknik tes dan wawancara. Sumber data adalah kelas VII-A dengan 

mengambil subjek 3 siswa laki-laki dengan kriteria kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. Serta 2 siswa perempuan dengan kriteria kemampuan tinggi dan sedang 

berdasarkan data yang sudah dianalisis sesuai dengan kriteria skor yang telah 

diperoleh. Simpulan dari penelitian ini adalah pada siswa laki-laki dalam aspek 

memahami masalah masih belum terlihat dengan sebagian siswa tidak menuliskan 

variabel permisalan, apa yang diketahui, dan ditanya. Pada aspek merencanakan 

strategi pemecahan masalah belum terlihat dengan sebagian siswa tidak menuliskan 

model matematika. Pada aspek melaksanakan pemecahan masalah dan aspek 

memeriksa kembali masih belum terlihat dengan sebagian siswa tidak bisa 

menyelesaikan dan menuliskan kesimpulan dengan tepat. Pada siswa perempuan 

dalam aspek memahami masalah masih belum terlihat karena siswa berkemampuan 

sedang tidak membuat variabel permisalan. Pada aspek merencanakan strategi 

pemecahan masalah sudah terlihat dengan tepat tetapi pada aspek melaksanakan 

pemecahan masalah dan aspek memeriksa kembali masih belum terlihat dengan siswa 

berkemampuan sedang tidak tepat menyelesaikan hasil akhir dan memberikan 

kesimpulan.  

  
Kata kunci: kemampuan memecahkan masalah, soal cerita, gender, teori Polya, 

operasi aljabar 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. 

Peristiwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antar manusia sehingga manusia itu tumbuh 

sebagai pribadi yang utuh. Manusia tumbuh melalui belajar sehingga sebagai seorang pengajar tidak pernah 

terlepas dari mengajar dan belajar. Proses kegiatan mengajar dan belajar sangat diperlukan untuk dapat 

menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 tercantum sebagai 

berikut: Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan tujuan tersebut merupakan 

rujukan utama untuk penyelenggaraan pembelajaran bidang studi apapun, antara lain dalam bidang studi 

matematika pada sekolah menengah. Dari beberapa mata pelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah 

bahkan taman kanak-kanak, matematika adalah mata pelajaran yang sudah diberikan kepada siswa sejak mereka 

duduk di bangku sekolah.  

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu 

yang lain, hal ini sesuai dengan Herman Hudojo (1990:1). Kemampuan matematika setiap siswa pun juga 

berbeda-beda sehingga kegiatan belajar dan mengajar haruslah diatur dengan memperhatikan kemampuan 
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belajar dan hakekat matematika. Matematika berkenaan dengan ide-ide dan penalarannya deduktif, sehingga 

belajar matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi. Karena  matematika merupakan ide-ide abstrak 

yang diberi simbul-simbul, maka konsep matematika harus dipahami lebih dulu sebelum memanipulasi simbul-

simbul tersebut. 

Berdasarkan jenisnya, menurut Heris Hendriana, dkk (2014:19) kemampuan matematika dapat 

diklasifikasikan dalam lima kompetensi utama yaitu: pemahaman matematik (mathematical understanding), 

pemecahan masalah (mathematical problem solving), komunikasi matematik (mathematical comunication), 

koneksi matematik (mathematical connection),  dan penalaran matematik (mathematical reasoning). Menurut 

Branca (dalam Heris Hendriana, dkk, 2014:23) bahwa pemecahan masalah matematik merupakan salah satu 

tujuan penting dalam pembelajaran matematika bahkan proses pemecahan masalah matematik merupakan 

jantungnya matematika. Dari kelima kemampuan matematika tersebut, kemampuan pemecahan masalah 

matematika adalah dianggap yang paling penting karena siswa dilatih menyelesaikan masalah yang terjadi 

dengan memahami proses penyelesaian masalah, terampil dalam memilih dan mengidentifikasi kondisi dan 

konsep yang relevan, mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya.  

Menurut Conney (dalam Herman Hudojo, 1990:113), mengajarkan penyelesaian masalah kepada peserta 

didik memungkinkan peserta didik itu menjadi lebih analitik didalam mengambil keputusan didalam hidupnya. 

Memecahkan masalah didalam matematika ini berhubungan dengan menyelesaikan soal cerita matematika. Soal 

cerita ini dihubungkan dengan konsep matematika yang sudah diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Soal 

cerita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berfikir reflektif 

tentang ide-ide yang terkait. Karena melalui soal cerita siswa dituntut untuk memahami konsep, memodelkan 

apa yang diketahui dan ditanyakan kemudian menyelesaikannya. 

Perbedaan gender tidak hanya berkaitan dengan masalah biologis tetapi juga berkaitan dalam tingkat 

perolehan matematika siswa. Berdasarkan hasil tes NAEP (dalam John A. Van de Walle, 2008:107), perbedaan 

gender dalam tingkat perolehan matematika terlihat kecil namun merupakan sesuatu yang selalu ada sejak tahun 

1900 hingga 2000, dengan siswa laki-laki di atas siswa perempuan di kelas 4, 8, dan 12. Setelah itu, baik 

kemampuan siswa laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Perbedaan biasanya banyak terlihat 

pada nilai-nilai terbaik dan siswa laki-laki jelas terlihat mampu mengerjakan soal dengan kategori “sangat sulit” 

dengan lebih baik dibanding siswa perempuan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan adanya perbedaan 

kemampuan dalam menyelesaikan soal matematika antara siswa laki-laki dan perempuan.   

Dalam kemampuan memecahkan masalah pada mata pelajaran matematika, peneliti mengambil materi 

operasi aljabar SMP kelas VII tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar sesuai dengan langkah 

Polya. Peneliti juga memilih SMP Negeri 32 Surabaya sebagai tempat penelitiannya sesuai dengan penempatan 

mahasiswa dalam Magang 3.  

Dari uraian  yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yaitu  Bagaimana kemampuan 

siswa laki-laki kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya  tahun pelajaran 2016/2017 dalam memecahkan masalah soal 

cerita operasi aljabar ? dan Bagaimana kemampuan siswa perempuan kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya tahun 

pelajaran 2016/2017 dalam memecahkan masalah soal cerita operasi aljabar ? Hal ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya tahun pelajaran 

2016/2017 dalam memecahkan masalah soal cerita operasi aljabar. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitiannya adalah 

deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi 

instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan 

suatu instrumen menjadi instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan peneliti terjun langsung 

ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa tes dan wawancara. Di mana pada awal penelitian, 

menggunakan tes berupa soal cerita untuk mengetahui langkah-langkah siswa dalam kemampuan memecahkan 

masalah dari soal yang diberikan. Selanjutnya setelah siswa melakukan tes, siswa akan diberikan pedoman 

wawancara untuk lebih mengetahui sejauh mana kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah soal cerita yang diberikan untuk menguatkan datanya atau 

memvalidkan data. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 32 

Surabaya tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 8 kelas dengan mengambil kelas VII-A untuk penelitian 

disesuaikan pada pembagian kelas yang diberikan oleh pihak sekolah  kepada penulis dengan jenis kelamin 18 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian ini 

dilakukan pada semester ganjil tanggal 8 November 2016 pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6 dengan waktu 

mengerjakan selama 60 menit terdiri dari 3 soal. 
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Tahap analisis data yang digunakan adalah menurut  Miles dan Huberman (dalam Andi Prastowo, 

2014:241), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun 

langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut. 

1. Reduksi data  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Memberikan soal tes kepada siswa laki-laki dan perempuan 

b. Memberikan nilai dari hasil tes  

c. Mengkategorikan siswa sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah 

Tabel 1 Kategori Skor Pencapaian Siswa Tiap Nomor 

Skor Keterangan  Kesimpulan 

5-6 Tingkat 3 Tinggi Mampu 

3-4 Tingkat 2 Sedang Kurang Mampu 

0-2 Tingkat 1 Rendah Tidak Mampu 

 

Setelah data tiap nomor diperoleh, selanjutnya data dijumlahkan secara keseluruhan dari soal yang 

sudah diberikan. Siswa akan digolongkan berdasarkan kemampuannya sesuai dengan pencapaian nilai yang 

diperoleh. Analisis pencapaian siswa dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2  Kategori Skor Pencapaian Siswa secara Keseluruhan 

Skor Keterangan  Kesimpulan 

13 ≤ n ≤ 18 Tingkat 3 Tinggi Mampu 

6 ≤ n ≤ 12 Tingkat 2 Sedang Kurang Mampu 

0 ≤ n ≤ 5 Tingkat 1 Rendah Tidak Mampu 

 

d. Setelah melakukan tes, penulis melaksanakan wawancara yang kemudian hasil dari wawancara disusun 

menjadi bahasa yang rapi dan runtut untuk memvalidkan data. 

 

2. Penyajian data 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Menyajikan hasil pekerjaan siswa dari tes yang telah dipilih sebagai subjek penelitian melalui kesesuaian 

indikator pada aspek reduksi data.  

b. Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam pada alat perekam suara dalam bentuk tulisan yang rapi 

dan runtut. 

 

3.  Menarik simpulan/verifikasi 

 Merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dari aspek penyajian data yang dilakukan 

tersebut akan di tarik kesimpulannya. Pengambilan data tersebut berupa tes dan keabsahan datanya diambil 

dengan cara wawancara agar data yang diambil valid dan kesimpulan yang diberikan terbukti. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil tes yang sudah dikerjakan sebanyak 3 soal dan sudah dianalisis datanya maka terdapat 23 siswa 

berkemampuan tingkat 3 tinggi, 9 siswa berkemampuan tingkat 2 sedang, dan 2 siswa berkemampuan tingkat 1 

rendah sehingga dapat disimpulkan dari ketiga soal yang diberikan, maka siswa dikatakan mampu dengan 

kemampuan tingkat 3 tinggi lebih banyak dalam kemampuan memecahkan masalah soal cerita sesuai teori 

Polya, kemudian diambil subjek sebanyak 5 siswa untuk diambil datanya dengan 3 siswa laki-laki dengan 

kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Sedangkan pada siswa perempuan hanya 

terdapat kemampuan tinggi dan kemampuan sedang sedangkan kemampuan rendahnya tidak ada. Adapun nama 

siswanya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3 Tabel Subjek Penelitian 

No. Nama Subjek Jenis Kelamin Kelompok Kode Subjek 

1.  M. Ryan Baihaqi Laki-laki Tinggi LT 

2.  Ivan Pratama YP Laki-laki Sedang LS 

3.  Lukman Agung I Laki-laki Rendah LR 

4.  Siti Mayrina Nurazizah Perempuan Tinggi PT 

5.  Leny Catur Rahayu Perempuan Sedang PS 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan temuan yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian di SMP Negeri 32 Surabaya 

adalah adanya perbedaan penyelesaian soal cerita dengan menggunakan teori Polya antar gender. Adapun 

perbedaan cara menyelesaikan antar gender akan dibahas sebagai berikut.  

1. Subjek Laki-Laki 

a. Kemampuan Tingkat 3 Tinggi 

Pada kemampuan tingkat 3 tinggi diperoleh 29,41% yang berarti terdapat 10 siswa laki-laki yang telah 

menyelesaikan tes dari ketiga soal yang diberikan berdasarkan teori Polya. 

1) Memahami Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang mampu dalam aspek ini karena 

dari soal nomor 1 sampai nomor 3, pada sebagian nomor soal siswa tidak secara keseluruhan menuliskan apa 

yang diketahui, ditanyakan dan membuat variabel permisalan. 

2) Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, subjek dikatakan sudah mampu dalam aspek ini. Hal 

ini terlihat dengan membuat model matematika dengan tepat dari 3 soal yang diberikan. 

3) Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara, maka subjek dikatakan sudah mampu dalam melaksanakan pemecahan 

masalah dengan tepat. Terlihat dengan penyelesaian siswa yang runtut, detail sesuai dengan model 

matematika yang telah dibuat ,dan hasil akhir yang tepat. 

4) Memeriksa Kembali atau Menyimpulkan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, terlihat siswa sudah mampu dalam aspek ini dengan 

cara menuliskan kesimpulan atau jadi dari yang dimaksud soal. 

 

b. Kemampuan Tingkat 2 Sedang 

Pada kemampuan tingkat 2 sedang diperoleh 17,65% yang berarti terdapat 6 siswa laki-laki yang telah 

menyelesaikan tes dari ketiga soal yang diberikan berdasarkan teori Polya. 

1) Memahami Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang mampu. 

Hal ini terlihat bahwa siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan tepat serta hanya 

pada nomor soal tertentu dituliskan variabel permisalan. 

2) Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, subjek dikatakan sudah mampu. Hal ini terlihat 

dengan membuat model matematika dengan tepat dari 3 soal yang diberikan. 

3) Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara, maka subjek dikatakan sudah mampu dalam melaksanakan pemecahan 

masalah. Terlihat dengan penyelesaian siswa yang runtut sesuai dengan apa yang diketahui, detail sesuai 

dengan model matematika yang telah dibuat, dan hasil akhir yang tepat. 

4) Memeriksa Kembali atau Menyimpulkan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, terlihat siswa sudah mampu dengan cara menuliskan 

kesimpulan atau jadi dari yang dimaksud soal. 

 

c. Kemampuan Tingkat 1 Rendah 

Pada kemampuan tingkat 1 rendah diperoleh 5,89% yang berarti terdapat 2 siswa laki-laki yang telah 

menyelesaikan tes dari ketiga soal yang diberikan berdasarkan teori Polya. 

1) Memahami Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek tidak 

mampu. Dikatakan tidak mampu karena siswa hanya menulis apa yang diketahui dan ditanyakan saja tanpa 

menuliskan variabel permisalan. Selanjutkan pada nomor 3 siswa tidak menuliskan apapun dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan serta tidak bisa membuat variabel permisalan. 

2) Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, subjek dikatakan tidak mampu. Hal ini terlihat 

dengan siswa tidak bisa menuliskan apapun untuk dibuat ke dalam model matematika. 
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3) Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara, maka subjek dikatakan tidak mampu dalam melaksanakan pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat dengan siswa tidak menyelesaikan penyelesaian masalah karena pada aspek 

membuat strategi pemecahan masalah tidak dilakukan oleh siswa. 

4) Memeriksa Kembali atau Menyimpulkan Masalah 

Siswa dikatakan tidak mampu karena dari awal siswa tidak dapat menyelesaikan aspek memahami 

masalah secara keseluruhan, merencanakan strategi pemecahan masalah, dan melaksanakan pemecahan 

masalah juga tidak dilakukannya. Sehingga pada aspek memeriksa kembali tidak dapat dilakukan oleh siswa. 

 

2. Subjek Perempuan 

a. Kemampuan Tingkat 3 Tinggi 

Pada kemampuan tingkat 3 tinggi diperoleh 38,24% yang berarti terdapat 13 siswa perempuan yang telah 

menyelesaikan tes dari ketiga soal yang diberikan berdasarkan teori Polya. 

1) Memahami Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, siswa dikatakan sudah mampu karena siswa sudah 

menuliskan variabel permisalan, apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan dari soal dengan sangat tepat 

dari 3 soal yang diberikan. 

2) Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Siswa sudah mampu dalam merencanakan strategi pemecahan masalah dengan siswa mampu menuliskan 

model matematika dengan tepat dari 3 soal yang diberikan. 

3) Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Hasil tes dan wawancara menyatakan bahwa siswa dikatakan sudah mampu menyelesaikan ketiga soal 

yang diberikan dengan sangat tepat sesuai dengan apa yang diketahui dari soal dan model matematika yang 

sudah dibuat serta menghasilkan hasil akhir dengan sangat tepat. 

4) Memeriksa Kembali atau Menyimpulkan Masalah 

Dalam aspek ini, siswa sudah mampu menuliskan kesimpulan dari soal dengan cara menuliskan jadi dari 

yang dimaksud soal. Dan dari ketiga soal yang sudah diberikan, siswa perempuan ini mendapat nilai yang 

sangat sempurna yaitu dengan skor 18. 

 

b. Kemampuan Tingkat 2 Sedang 

Pada kemampuan tingkat 2 sedang diperoleh 8,82% yang berarti terdapat 3 siswa perempuan yang telah 

menyelesaikan tes dari ketiga soal yang diberikan berdasarkan teori Polya. 

1) Memahami Masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, siswa dikatakan kurang mampu dalam aspek 

memahami masalah. Hal ini terlihat bahwa dari ketiga soal yang diberikan, siswa tidak menuliskan variabel 

permisalan dan pada nomor tertentu siswa tidak menuliskan apa yang diketahui secara detail. 

2) Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Dalam aspek ini siswa dikatakan sudah mampu karena siswa membuat model matematika dengan tepat 

sesuai dari apa yang diketahui. 

3) Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Sesuai dari hasil tes dan wawancara, siswa dikatakan kurang mampu karena pada nomor 3 siswa tidak 

tepat dalam menghitungnya tetapi siswa sangat percaya diri bahwa yang dikerjakan sudah tepat. 

4) Memeriksa Kembali atau Menyimpulkan Masalah 

Sesuai dengan hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, siswa dikatakan kurang mampu karena 

pada nomor 3 siswa menyelesaikan hasil akhir tidak tepat sehingga ada 1 soal yang tidak tepat dalam 

memberikan kesimpulan. 

Data tambahan dari guru pamong SMP Negeri 32 Surabaya menyatakan bahwa nilai matematika kelas 

VII-A untuk siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki pada setiap nilai ulangan hariannya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

       Dari semua data yang terkumpul dan sudah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

memecahkan masalah soal cerita pada siswa kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya tahun pelajaran 2016/2017 

tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berdasarkan gender adalah sebagai berikut. 

1. Pada siswa laki-laki dalam aspek memahami masalah masih belum terlihat karena sebagian siswa tidak 

menuliskan variabel permisalan, apa yang diketahui, dan ditanya. Pada aspek merencanakan strategi 

pemecahan masalah belum terlihat karena siswa berkemampuan rendah tidak menuliskan model 

matematika. Kemudian pada aspek melaksanakan pemecahan masalah juga masih belum terlihat dengan 

siswa berkemampuan rendah tidak bisa menyelesaikan dengan tepat. Pada aspek memeriksa kembali juga 

belum terlihat dengan siswa berkemampuan rendah tidak bisa menuliskan kesimpulan dengan tepat. 
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2. Pada siswa perempuan dalam aspek memahami masalah masih belum terlihat karena siswa berkemampuan 

sedang tidak membuat variabel permisalan dan hanya menuliskan apa yang diketahui dan ditanya. Pada 

aspek merencanakan strategi pemecahan masalah sudah terlihat dengan menuliskan model matematika 

dengan tepat tetapi pada aspek melaksanakan pemecahan masalah masih belum terlihat karena siswa 

berkemampuan sedang tidak tepat menyelesaikan hasil akhir. Pada aspek memeriksa kembali belum 

terlihat karena siswa berkemampuan sedang tidak tepat memberikan kesimpulan.  

 

Berdasarkan kategori siswa secara keseluruhan bahwa kemampuan siswa perempuan lebih baik daripada 

siswa laki-laki jika disesuaikan dengan teori Polya dalam memecahkan masalah soal cerita operasi aljabar. 

Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan simpulan yang diberikan, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Guru diharapkan memberikan latihan berupa soal cerita yang lebih banyak, kreatif, dan bervariasi supaya 

siswa dapat berlatih mengerjakan soal cerita secara individu maupun kelompok sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika siswa. 

2. Ketika guru memberikan contoh soal cerita, diharapkan menuliskan setiap langkah-langkahnya secara 

bertahap dan runtut sesuai dengan teori Polya yang dimulai dengan menuliskan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan, strategi apa yang digunakan dalam memecahkan masalah dan memeriksa kembali atau 

memberikan kesimpulan dari soal yang diberikan. 

3. Pada penelitian ini materi yang digunakan adalah operasi aljabar tentang penjumlahan dan pengurangan, 

disarankan kepada peneliti lain yang ingin meneliti mengenai kemampuan memecahkan masalah soal 

cerita sebaiknya menggunakan materi matematika yang lain supaya lebih memahami  kemampuan 

memecahkan masalah matematika setiap gender pada materi lain. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi kerana masih banyak guru yang belum menerapkan 

pembelajaran inovatif sesuai Kurikulum 2013. Sering kita jumpai bahwa 

pembelajaran langsung pun kerap ditemukan di sekolah tertentu padahal 

pembelajaran tersebut dirasa kurang mampu untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi belajar dengan menggunakan kooperatif 

TPS dan pembelajaran langsung kelas VII SMP Negeri 23 Surabaya tahun ajaran 

2016/2017. Salah satu pembelajaran inovatif adalah penggunaan pembelajaran 

kooperatif TPS (Think – Pair – Share) dimana pembelajaran tersebut membuat 

prestasi belajar siswa  meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas VII-F dan VII-G yang diberikan materi 

pembelajaran sama yaitu Bentuk Aljabar namun perlakuan yang berbeda. Dari hasil 

pengujian analisis yang diperoleh, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika 

antara siswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif TPS dan dengan 

pembelajaran langsung di kelas VII SMP Negeri 23 Surabaya maka terdapat 

pengaruh prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif TPS dengan 

pembelajaran langsung pada siswa kelas VII SMP Negeri 23 Surabaya. 

Kata kunci: Prestasi Belajar, Pembelajaran Kooperatif TPS, Pembelajaran 

Langsung 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan seseorang. Karena pendidikan dapat 

digunakan sebagai proses pembentukan pribadi seseorang yang berlangsung dalam situasi dan kondisi tertentu. 

Pendidikan juga digunakan untuk bekal kemajuan bangsa, maka dari itu banyak pihak-pihak yang mendukung 

kemajuan dunia pendidikan. Seperti yang kita pahami bersama, banyak pandangan yang memberikan arah baru 

terhadap proses dan dimensi-dimensi pendidikan yang semakin mendorong terjadinya perubahan konsep dan 

cara pandang terhadap eksistensi pembelajaran sehingga dapat dijadikan kerangka berpikir di dalam memahami 

persoalan-persoalan pembelajaran. 

Dewasa ini, adanya kurikulum 2013, tidak sedikit guru yang merasa kebingungan dalam menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Tidak dipungkiri, kurilukum 2013 adalah perubahan yang hampir kompleks dari kurikulum-kurikulum 

sebelumnya, baik dari segi cara guru mengajar, cara guru menilai, mengamati, dan bagaimana cara guru 

berinovasi dalam pembelajaran. Tentunya penerapan kurikulum 2013 ini membuat guru harus dapat 

mengembangkan pembelajaran yang inovatif bagi siswanya. 

Guru harus dapat menciptakan suasana yang kondusif dan membuat pembelajaran menjadi efektif dan 

menyenangkan. Agar pembelajaran menyenangkan, perlu adanya perubahan cara mengajar dari model 

pembelajaran tradisional menuju model pembelajaran yang inovatif. Dalam model pembelajaran inovatif, siswa 

dilibatkan secara aktif dan bukan hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi berpusat 

kepada guru, melainkan berpusat kepada siswa. Sedangkan guru hanya memfasilitasi siswa untuk belajar 

sehingga mereka lebih leluasa untuk belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa akibat dari 

perubahan cara mengajar guru. 

Model pembelajaran inovatif yang cocok untuk diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif. Dimana 

pada pembelajaran kooperatif ini cenderung didominasi oleh siswa sedangkan guru hanya membantu siswa 

untuk membangun pengetahuannya dengan kemampuannya sendiri melalui konsep internalisasi sehingga 

pengetahuan itu dapat terkonstruksi kembali. Tidak hanya itu, pembelajaran kooperatif juga dapat 
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menumbuhkan tanggung jawab siswa atas pembelajaran yang sedang dilakukannya agar pembelajaran tersebut 

menjadi bermakna bagi siswa. 

Model pembelajaran kooperatif Think – Pair - Share dalam pembelajaran mungkin sering dilakukan, tetapi 

untuk mata pelajaran matematika mungkin hanya sedikit yang menerapkannya di kelas. Padahal pembelajaran 

kooperatif tipe Think - Pair - Share ini banyak mengharuskan siswa untuk berpikir menemukan konsep dengan 

pasangannya dan kemudian dipresentasikan di depan seluruh temannya. Cara penerapannya pun cukup mudah 

dengan membentuk kelompok-kelompok lalu siswa bersama kelompoknya menemukan konsep pembelajaran 

sendiri dengan guru hanya mendampingi saat kegiatan diskusi berlangsung sehingga membuat siswa secara 

tidak langsung telah menguasai dan memahami materi pembelajaran pada saat itu. 

Di SMP Negeri 23 Surabaya, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think – Pair – Share ini 

diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya untuk siswa kelas VII dimana pada siswa 

kelas VII masih identik dengan melakukan sesuatu yang dianggap mengasyikkan. Apalagi sering dilihat bahwa 

pelajaran matematika sering sekali membuat siswa malas untuk mendapatkan pelajaran itu dikarenakan 

pelajaran tersebut sulit dimengerti oleh siswa. Maka dari itu guru perlu membuat sesuatu yang baru untuk 

mengubah pandangan siswa mengenai pembelajaran matematika yang ternyata sangat mudah dipahami dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think – Pair – Share.  

Pada penggunaan pembelajaran kooperatif TPS ini, peneliti menerapkannya pada materi Bentuk Aljabar 

karena dalam materi tersebut diperlukan pemahaman yang baik agar siswa dapat menyelesaikan 

permasalahannya dan dapat pula meningkatkan prestasi belajarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh prestasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif TPS dan 

pembelajaran langsung pada materi Bentuk Aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 23 Surabaya. 

Adapun rumusan masalah yang diambil peneliti yaitu “Apakah ada pengaruh prestasi belajar dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif TPS dan pembelajaran langsung pada materi Bentuk Aljabar kelas VII 

SMP Negeri 23 Surabaya tahun ajaran 2016/2017 ?” 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen karena untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen yang digunakan adalah metode True-

Experimental Design karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 23 Surabaya tahun ajaran 

2016/2017. Yang terdiri dari 9 kelas. Untuk sampel, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik 

Simple Random Sampling. Teknik Simple Random Sampling dipilih karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Pengambilan 

sampel secara Random Sampling dilakukan dengan cara undian. Dalam hasil undian, diperoleh kelas VII-F 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-G sebagai kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah tes. Dimana pemberian tes 

tersebut dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung (Posttest). Tes dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan mencapai prestasi belajar. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes objektif 

yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.  

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu tes. Pemberian tes objektif  

dilakukan sesudah perlakuan yang disesuaikan dengan pelajaran. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data yang sudah terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesisi yang telah diajukan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan statistik. Analisis statistik 

yang digunakan untuk mengetahui meningkatnya prestasi belajar siswa yaitu dengan menggunakan uji-T untuk 

menguji hipotesis penelitian. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Jumlah peserta tes dari kedua kelompok penelitian adalah 80 dengan perincian 40 siswa pada kelas 

eksperimen dan 40 siswa pada kelas kontrol. Pemberian tes akhir (Posttest) dilaksanakan pada hari yang sama 

yaitu Kamis, 17 November 2016. Setelah melakukan tes pada kedua kelas diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 1. Deskripsi Hasil Data Kelas Penelitian 

Jumlah Data Rata-Rata Simpangan Baku 

n1 n2   S1 S2 

40 40 86,175 63,625 10,37 16,10 

 

n1 = jumlah siswa kelas eksperimen 

n2 = jumlah siswa kelas kontrol 

 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

 = nilai rata-rata kelas kontrol 

S1 = simpangan baku kelas eksperimen 

S2 = simpangan baku kelas kontrol 

 

Berdasarkan tabel 1, nampak bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata nilai kontrol. Nilai rata-rata kelas eksperimen 86.175 dan nilai rata-rata kelas kontrol 63.625. 

berdasarkan nilai rata-rata kedua kelas, menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada prestasi belajar siswa kelas kontrol. Sedangkan untuk simpangan baku kelas eksperimen 10,37 dan 

simpangan baku kelas kontrol 16,10. Hal tersebut dapat kita lihat, simpangan baku kelas ekperimen lebih rendah 

dibandingkan dengan kelas kontrol sehingga kemampuan  akademik kelas konrtol lebih beragam jika 

dibandingkan dengan kelas eksperimen. 

Untuk nilai tertinggi pada kelas ekperimen yaitu 100 sedangkan pada kelas kontrol yaitu 80. Sehingga dapat 

ditunjukkan bahwa nilai prestasi belajar siswa kelas ekperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 

prestasi belajar siswa kelas kontrol. Sedangkan untuk nilai terendah kelas eksperimen yaitu 50 dan kelas kontrol 

yaitu 30 sehingga nilai terendah yang didapat siswa kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan siswa 

kelas kontrol. 

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Sebelum melakukan 

pengujian hipotesis, penulis terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah kedua data homogen. Setelah uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan 

dan terbukti bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal dan memiliki varians homogen, maka selanjutnya 

melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-T dan menggunakan taraf signifikan 5%. 

Dalam pengujian hipotesis diperoleh H0 : µA = µB artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif TPS dan pembelajaran langsung. H1 : µA ≠ µB artinya ada perbedaan 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif TPS dan pembelajaran langsung. Dengan 

taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 78. Berdasarkan perhitungan, diperoleh thitung yaitu 7,57 dan ttabel 1,99 

dengan syarat penolakan yaitu Tolak H0 apabila thitung > ttabel dan terima H0 apabila thitung < -ttabel. 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil thitung = 7,57 dan ttabel = 1,99. Sehingga kriteria pengujian yang 

berlaku adalah thitung > ttabel dimana 7,57 > 1,99 sehingga H0 ditolak. Karena  kriteria pengujian menunjukkan 

hasil bahwa H0 ditolak, maka H1 diterima. 

Dari pengujian hipotesisi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa thitung > ttabel. Dimana thitung diperoleh 

7,57 dan ttabel diperoleh 1,99 sehingga 7,57 > 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa nilai thitung berada di daerah 

penolakan H0. Apabila thitung berada di daerah penolakan H0 maka H1 diterima. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Perbedaan Dengan Uji-T 

thitung ttabel Kesimpulan 

7.57 1.99 Tolak H0 dan 

terima H1 

 

B. Pembahasan 

Analisis data yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti berdistribusi 

normal, baik data pada kelas eksperimen dan data pada kelas kontrol. Selain itu, kedua data tersebut juga 

bersifat homogen dengan  dimana 0.414 < 1.74 yang berarti varians kedua data homogen. Setelah 

melakukan pengujian hormalitas dan homogenitas, peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan analisi Uji-t. 

Dalam analisis Uji-t didapat bahwa pembelajaran kooperatif Think – Pair – Share memiliki pengaruh yang 
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signifikan daripada pembelajaran langsung. Sehingga pembelajaran kooperatif Think – Pair – Share yang 

peneliti gunakan telah membuat prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 23 Surabaya meningkat pada 

materi Bentuk Aljabar. 

Dari hasil posttest yang dilakukan peneliti pada kelas eksperimen terdapat 5 siswa (12.5%) dari 40 orang 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sekolah sedangkan 35 siswa (87.5%) lainnya mendapat nilai diatas 

KKM sekolah. Pada kelas kontrol terdapat 31 siswa (77.5%) dari 40 siswa mendapat nilai dibawah KKM 

sekolah dan 9 siswa (22.5%) lainnya mendapat nilai diatas KKM. Apabila dilihat dari segi prosentase nilai, 

terlihat bahwa siswa yang memperoleh prestasi belajar tinggi terdapat pada kelas eksperimen sehingga rata-rata 

prestasi belajar kelas eksperimen lebih besar jika disbanding dengan rata-rata prestasi belajar kelas kontrol. 

Selain itu dalam analisis Uji-t diperoleh hasil thitung > t tabel dimana 7.575 > 1.99 dengan taraf signifikan 5 % dan 

derajat kebebasan (dk) = 78. 

Dari hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif Think – Pair – Share dan pembelajaran langsung. Karena ada perbedaan prestasi 

belajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Think – Pair – Share dan pembelajaran langsung maka 

ada pengaruh prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran Think – Pair – Share dan pembelajaran 

langsung. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil tes prestasi belajar siswa mengenai Bentuk Aljabar, ada perbedaan hasil tes prestasi belajar. 

Perbedaan itu dilihat dari hasil tes prestasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif TPS 

lebih besar jika dibandingkan dengan hasil tes prestasi belajar dengan menggunakan pembelajaran langsung. 

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh prestasi belajar dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif pada kelas VII SMP Negeri 23 Surabaya. 

Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan pembelajaran yang inovatif, aktif dan menyenangkan sehingga siswa akan lebih 

tertarik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sehingga prestasi belajar akan lebih baik. 

2. Guru dapat menerapkan pembelajaran kooperatif TPS (Think – Pair – Share) sebagai bahan pertimbangan 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

Apabila ada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa, perlu dilakukan pengkajian secara 

lengkap mengenai tahapan pembelajaran kooperatif TPS (Think – Pair – Share) dan indikator prestasi 

belajar. 
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Setelah observasi yang dikakukan di SMP Negeri 32 Surabaya, kebanyakan siswa 

berpendapat bahwa matematika sebagai monster yang paling menakutkan dan salah 

satu biang kesulitan sehingga hal yang paling dibenci dalam proses belajar di sekolah, 

sebab tidak melibabatkan dalam proses belajar siswa kurang aktiif. Oleh karena itu 

pemerintah akan mengupayakan  penerapan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 

2013. Yang akan melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

mendapatkan hasil prestasi yang sangat memuaskan. Sehingga penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh prestasi belajar matematika siswa 

menggunakan kooperatif tipe (two stay two stray) dan konvensional pada materi 

Bentuk Aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya. Dengan rumusan 

masalahnya yaitu “Apakah ada pengaruh prestasi belajar matematika siswa 

menggunakan kooperatif tipe (two stay two stray) dan konvensional pada materi 

Bentuk Aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya?” 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik tes subjektif. 

Dimana populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

32 Surabaya yang terdiri dari 8 kelas. Sedangkan sampelnya yang diteliti adalah dua 

kelas yaitu kelas VII-D sebagai kelas eksperimen dan VII-B sebagai kelas kontrol 

dengan menggunakan teknik Random Sampling.  

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji-t, yang diperoleh thitung 

sebesar 3,73 dan ttabel sebesar 1,99 sehingga thitung > ttabel yang berarti H0 ditolak dan 

H1 diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa “ada perbedaan prestasi belajar 

matematika antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray dan metode pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar pada materi 

Bentuk Aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya. 
 

Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif, pengaruh  Two Stay Two Stray (TSTS), hasil 

belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran matematika sudah diperoleh siswa mulai dari Sekolah Dasar (SD). 

Sehingga matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pengembangan nalar siswa 

untuk mampu berpikir secara logis dan sistematis sehingga siswa dapat memanfaatkan informasi dalam 

menghadapi sebuah masalah. Sedangkan mata pelajaran matematika di tingkat Sekolah Menenggah Pertama 

(SMP) bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

Meskipun demikian, kenyataan yang terjadi selama ini siswa menganggap matematika sebagai monster 

yang paling menakutkan. Sehingga memiliki porsi terbanyak tidak disenangi oleh siswa. Matematika salah satu 

biang kesulitan dan hal yang paling dibenci dalam proses belajar di sekolah. Padahal ketidak senangan terhadap 

suatu pelajaran berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Karena tidak senang, akan membuat 

siswa enggan dan malas untuk belajar dan secara langsung akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 

Menyikapi kenyataan di atas yang sekaligus merupakan tantangan bagi dunia pendidikan maka perlu 

diadakannya eksperimen tentang penerapan suatu model pembelajaran. 

Hal ini adanya kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 ini 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan penyempurnaan pola pikir yaitu dari pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 
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pembelajaran berpusat pada siswa, yang menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mendorong 

siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis dan mutu pendidikan, model pembelajaran kooperatif merupakan 

hal yang sangat penting dalam menunjang interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. 

Keberhasilan siswa bergantung pada keberhasilan setiap anggota kelompoknya, hal itu akan membuat siswa 

bersemangat untuk saling membantu memberikan pemahaman kepada anggota kelompoknya, sehingga bisa di 

pastikan bahwa semua anggota kelompoknya menguasai materi yang sedang dipelajari. Kondisi seperti inilah 

yang sangat diharapkan agar interaksi berjalan dengan baik demi kelancaran pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dengan berbagai 

variasi sehingga siswa terhindar dari rasa bosan dan tercipta suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dalam 

interaksi belajar mengajar terdapat berbagai macam model pembelajaran yang bertujuan agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan baik. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang aktif serta 

memungkinkan timbulnya rasa tanggung jawab siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara 

menyeluruh. 

Salah satunya Cooperative Learning. Beberapa teknik model pembelajaran kooperatif, antara lain: Dua 

Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan dua tinggal dua 

tamu. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi 

dengan kelompok lain. Cara menerapkannyapun juga mudah yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok yang 

beranggota empat sebagaimana biasa, guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. Setelah selesai, 2 anggota dari masing-masing kelompok diminta meninggalkan 

kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua anggota dari kelompok lain. Dua orang yang “tinggal” dalam 

kelompok bertugas men sharing informasi dan hasil kerja mereka ke tamu mereka, “tamu” mohon diri dan 

kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain, setiap 

kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka semua. Dengan demikian, alasan 

tersebut menjadi dasar peneliti untuk pengambilan data di SMP Negeri 32 Surabaya dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Karena, penulis ingin menguji apakah ada 

pengaruh pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

terhadap prestasi belajar. Dengan menggunakan materi Bentuk Aljabar kelas VII semester ganjil. 

Cara alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan  serta menambah keaktifan siswa maka penulis 

mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) sebagai langkah awal 

untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang baik dan kondusif dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Menggunakan Kooperatif Tipe Tsts (Two Stay Two Stray) Pada Materi 

Bentuk Aljabar Siswa Kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017” 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 32 Surabaya, sebagai populasi adalah seluruh kelas VII. Peneliti memilih 

sekolah ini karena mempunyai sarana dan prasarana sekolah yang cukup lengkap yang dapat mendukung proses 

dalam penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan “Apakah ada pengaruh prestasi belajar matematika 

siswa menggunakan kooperatif tipe TSTS (two stay two stray) dan konvensional pada materi Bentuk Aljabar 

siswa kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya tahun pelajaran 2016/2017?”.  

  

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen karena untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen yang digunakan adalah metode True-

Experimental Design karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 

2016/2017.Yang terdiri dari 8 kelas. Untuk sampel, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik 

Simple Random Sampling. Teknik Simple Random Sampling dipilih karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Pengambilan 

sampel secara Random Sampling dilakukan dengan cara undian. Dalam hasil undian, diperoleh kelas VII-D 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-B sebagai kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah tes. Dimana pemberian tes 

tersebut dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung (Posttest). Tes dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan mencapai prestasi belajar. Tes yang diberikan terdiri dari 5 butir soal dengan pokok 

pembahasan bentuk aljabar. 

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu tes. Pemberian tes subjektif 

dilakukan sesudah perlakuan yang disesuaikan dengan pelajaran. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data yang sudah terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 
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variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesisi yang telah diajukan.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan statistik. Tahap analisis data statistik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis bertujuan untuk mengetahui normalitas dan homogenitasnya sebelum data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan rumus  uji-t. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Arikunto (2013: 333) Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini diberikan kepada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol setelah diberikan Posttest. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik uji 

normalitas menggunakan uji  chi kuadrat dengan rumus sebagai berikut: 

   

Adapun hipotesis yang diuji adalah 

 : data tersebut normal 

data tersebut tidak normal 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel mempunyai data varian yang sama. 

Dalam penelitian ini, pengujian homogenitas menggunakan uji  F.  

2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas maka selanjutnya melakukan analisis uji-t untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray dan metode 

pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar siswa. Adapun langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) dengan pengujian dua arah yaitu:  

2) Menghitung simpangan baku gabungan 

Dimana: 

   

 

3) Uji-T 

Uji-T digunakan untuk penelitian yang menguji ada tidaknya perbedaan dan ada tidaknya pengaruh ini 

menggunakan rumus uji-T. Sebelum menganalisis menggunakan uji-T, maka suatu kelas harus 

homogen dan diambil dari populasi normal. Suatu kelas dikatakan homogen apabila kedua kelas 

memiliki perlakuan yang sama, seperti memakai kurikulum yang sama, fasilitas belajar sama, metode 

belajar sama, dan lain sebagainya.  

 

         

4) Menentukan taraf signifikan dan derajat kebebasan 

Derajat kebebasan (dk) = (n1 + n2 -2) 

Taraf signifikan α = 5% = 0,05 

ttabel = t(dk ; 1 - 

2


) 

5) Menentukan daerah penolakan . 

6) Memberikan Kesimpulan. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Jumlah peserta tes dari kedua kelompok penelitian adalah 68 dengan perincian 34 siswa pada kelas 

eksperimen dan 34 siswa pada kelas kontrol. Setelah melakukan tes pada kedua kelas diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. Deskripsi Hasil Data Kelas Penelitian 

Jumlah Data Rata-Rata Simpangan 

Baku 

n1 n2   S1 S2 

34 34 78,32 66,85 11,01 14,36 
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n1 = jumlah siswa kelas eksperimen 

n2 = jumlah siswa kelas kontrol 

 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

 = nilai rata-rata kelas kontrol 

S1 = simpangan baku kelas eksperimen 

S2 = simpangan baku kelas kontrol 

 

Berdasarkan tabel 1, nampak bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata nilai kontrol. Nilai rata-rata kelas eksperimen 78,32 dan nilai rata-rata kelas kontrol 66,85. 

Berdasarkan nilai rata-rata kedua kelas, menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada prestasi belajar siswa kelas kontrol. Sedangkan untuk simpangan baku kelas eksperimen 11,01 dan 

simpangan baku kelas kontrol 14,36. Hal tersebut dapat kita lihat, simpangan baku kelas ekperimen lebih rendah 

dibandingkan dengan kelas kontrol sehingga kemampuan  akademik kelas konreol lebih beragam jika 

dibandingkan dengan kelas eksperimen. 

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.Sebelum melakukan 

pengujian hipotesis, penulis terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah kedua data homogen. Setelah uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan 

dan terbukti bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal dan memiliki varians homogen, maka selanjutnya 

melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-T dan menggunakan taraf signifikan 5%. 

Dalam pengujian hipotesis diperoleh  artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika 

antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran TSTS Two Stay Two Stray dan metode 

pembelajaran konvensional.  artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran TSTS Two Stay Two Stray dan metode pembelajaran konvensional. 

Dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 66. Berdasarkan perhitungan, diperoleh thitung yaitu 3,73 dan 

ttabel 1,99 dengan syarat penolakan yaitu Tolak H0 apabila thitung> ttabel dan terima H0 apabila thitung< -ttabel. 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil thitung = 3,73 dan ttabel = 1,99. Sehingga kriteria pengujian yang berlaku 

adalah thitung> ttabel dimana 3,73> 1,99 sehingga H0 ditolak. Karena  kriteria pengujian menunjukkan hasil bahwa 

H0 ditolak, maka H1 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pengujian hipotesisi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa thitung> ttabel. Dimana thitung diperoleh 

3,73 dan ttabel diperoleh 1,99 sehingga 3,73 > 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa nilai thitung berada di daerah 

penolakan H0. Apabila thitung berada di daerah penolakan H0 maka H1 diterima. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Perbedaan Dengan Uji-T 

 

thitung ttabel Kesimpulan 

3.73 1.99 Tolak H0 dan terima H1 

 

B. Pembahasan 

Analisis data yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti berdistribusi 

normal, baik data pada kelas eksperimen dan data pada kelas kontrol. Selain itu, kedua data tersebut juga 

bersifat homogen dengan  dimana 1,30  5,05 yang berarti varians kedua data homogen. Setelah 

melakukan pengujian hormalitas dan homogenitas, peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan analisi Uji-t. 

Dalam analisis Uji-t didapat bahwa pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) memiliki 

pengaruh yang signifikan daripada pembelajaran konvensional. Sehingga pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

  

Daerah Penolakan 

Ho 

Daerah 

Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan 

Ho 

3,73 
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(Two Stay Two Stray) yang peneliti gunakan telah membuat prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 32 

Surabaya meningkat pada materi Bentuk Aljabar.  

Dari hasil posttest yang dilakukan peneliti pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

tipe TSTS (Two Stay Two Stray) terdapat 5 siswa (14,7%) yang mendapatkan hasil belajar matematika yang 

rendah (dibawah KKM) dan 29 siswa (85,3%) mendapatkan hasil belajar matematika yang tinggi (diatas KKM). 

Sedangkan dikelompok kontrol yang menggunakan  metode pembelajaran konvensional, terdapat 16 siswa 

(47%) yang mendapatkan hasil belajar matematika yang rendah (dibawah KKM) dan 18 siswa (53%) 

mendapatkan hasil belajar matematika yang tinggi (diatas KKM). Jika dilihat dari segi persentase, maka siswa 

yang mendapat hasil belajar matematika tinggi atau di atas KKM dikelompok ekperimen jumlahnya lebih 

banyak daripada dikelompok kontrol. Selain itu dalam analisis Uji-t diperoleh hasil thitung> t tabel dimana 3.73 > 

1.99 dengan taraf signifikan 5 % dan derajat kebebasan (dk) = 66. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

(Two Stay Two Stray)  berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa  dan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa lebih baik daripada pembelajaran dengan  metode pembelajaran konvensional. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh prestasi belajar 

matematika siswa menggunakan kooperatif tipe TSTS (two stay two stray) dan konvensional pada materi 

Bentuk Aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 32 Surabaya tahun pelajaran 2016/2017. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam proses kegiatan pembelajaran hendaknya guru memilih model dan metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan dan potensi siswa. Dan dalam proses belajar mengajar guru tentunya tetap 

memperhatikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru dapat menggunakan model pembelajaraan kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) sebagai salah 

satu alternatif model pembelajaran dalam proses belajar mengajar karena model pembelajaran ini berpotensi 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Hal ini disebabkan karena pembelajaran matematika yang biasa dilakukan 

bersifat prosedural, padahal kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari 

kurikulum matematika yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilakukan dengan cara 

membiasakan siswa menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan profil pemecahan masalah siswa kelas VII-B SMPN 35 Surabaya 

ditinjau dari kemampuan matematika. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 3 orang siswa yang memiliki 

tingkat kemampuan matematika yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan teknik tes tulis dan teknik wawancara. Tes yang 

digunakan peneliti ada dua jenis tes, yaitu yang pertama adalah Tes Kemampuan 

Matematika untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan tingkat kemampuan 

matematika dan yang kedua adalah Tes Pemecahan Masalah Matematika untuk 

memperoleh profil siswa, sedangkan wawancara digunakan sebagai penguat data agar 

analisis yang dihasilkan valid. Pada penelilitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan adalah hasil Tes Pemecahan Masalah Matematika serta wawancara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Subjek berkemampuan tinggi pada tahap memahami 

masalah; tahap membuat rencana; tahap melaksanakan rencana; dan tahap memeriksa 

kembali subjek sudah dapat menyelesaikannya sesuai indikator pemecahan masalah 

secara tepat. Subjek berkemampuan sedang pada tahap memahami masalah; tahap 

membuat rencana; dan tahap melaksanakan rencana subjek sudah dapat 

menyelesaikannya sesuai indikator pemecahan masalah secara tepat, namun pada 

tahap memeriksa kembali subjek belum dapat menyelesaikannya sesuai indikator 

pemecahan masalah secara tepat. Subjek berkemampuan rendah pada tahap 

memahami masalah; tahap membuat rencana; tahap melaksanakan rencana; dan tahap 

memeriksa kembali subjek belum dapat menyelesaikannya sesuai indikator 

pemecahan masalah secara tepat. 

 

Kata kunci: Profil, Pemecahan Masalah, Kemampuan Matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan dan keahlian tertentu kepada 

manusia juga untuk mengembangkan potensi diri agar mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, 

pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan penetapan kurikulum sebagai tolak 

ukur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Dalam kurikulum menyebutkan salah satu tujuan mata pelajaran matematika adalah melatih kemampuan 

memecahkan masalah yang meliputi: kemampuan memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali. Untuk itu, dalam pembelajaran matematika 

hendaknya dibiasakan dengan mengajukan masalah nyata, yaitu pembelajaran yang mengaitkan masalah dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih terlatih dalam menyelesaikan masalah. 

Masalah matematika digambarkan sebagai persoalan atau tantangan dimana seorang siswa tidak langsung 

mengetahui bagaimana cara atau prosedur khusus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
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Kemampuan pemecahan masalah sangat dibutuhkan oleh siswa. Karena pada dasarnya siswa dituntut untuk 

berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan 

yang benar-benar bermakna. 

Menurut Hamiyah dan Jauhar (2014: 114) mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting dalam proses pembelajaran[1]. Hal ini 

dikarenakan siswa akan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah 

dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang tidak rutin. Melalui kegiatan ini, aspek-aspek 

kemampuan matematika yang penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola, 

penggeneralisasian, komunikasi matematika, dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rakhmasari (2011: 4) menunjukkan bahwa siswa masih sulit untuk 

membuat kesimpulan, memahami permasalahan, dan memberikan alasan atas jawaban yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan karena pembelajaran matematika yang biasa dilakukan bersifat prosedural. Siswa belum terbiasa 

untuk menyelesaikan soal yang bersifat nonrutin sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa tersebut belum terlatih. Padahal kemampuan ini diperlukan 

siswa untuk dapat mengembangkan, memahami konsep-konsep, serta dapat menyelesaikan masalah 

matematika[2]. 

Menurut Wardani (dalam Hidayati, 2015: 133) menyatakan bahwa masalah matematika dapat dibedakan 

dalam dua jenis, yaitu masalah rutin dan masalah non rutin. Masalah rutin dapat dipecahkan dengan mengikuti 

prosedur yang mungkin sudah pernah dipelajari. Sedangkan masalah nonrutin mengarah kepada masalah proses, 

membutuhkan lebih dari sekedar menerjemahkan masalah menjadi kalimat matematika dan menggunakan 

prosedur yang diketahui. Masalah nonrutin mengharuskan pemecah masalah untuk membuat metode pemecahan 

sendiri[3]. 

Adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan 

strategi pemecahan masalah, karena pada pembelajaran yang menggunakan strategi pemecahan masalah 

terdapat beberapa langkah-langkah yang akan membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah. Indikator 

pemecahan masalah yang digunakan penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah Polya. 

Langkah-langkah pemecahan masalah Polya (dalam Shadiq, 2014: 105) diantaranya[4]: 

1. Memahami masalah, dalam tahap ini siswa harus melihat dengan jelas apa saja yang dibutuhkan agar dapat 

memahami masalah dengan baik. Hal-hal yang dilakukan siswa pada tahap ini adalah mengetahui apa yang 

ditanyakan, data yang diketahui, dan syarat yang dibutuhkan. 

2. Membuat rencana penyelesaian, pada tahap ini diperlukan kemampuan untuk melihat hubungan antara data 

dan kondisi yang tersedia dengan data apa yang dicari. 

3. Melaksanakan rencana penyelesaian, dalam tahap ini rencana tergantung pada tahap kedua dilaksanakan. 

Siswa seharusnya menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah dipilih. 

4. Memeriksa kembali, dalam tahap ini siswa perlu memverifikasi semua hasil yang diperoleh, memeriksa 

setiap langkah, memeriksa jawaban atau solusi yang diperoleh dengan pertanyaan yang dicari. 

Dalam penelitian ini, materi yang digunakan adalah materi bilangan. Pemilihan materi ini dikarenakan 

banyak penerapan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi bilangan. 

Menurut Benchmark (dalam Depdiknas, 2011: 16) mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dalam materi bilangan masih kurang, terutama pecahan[5]. 

     Selain memerlukan strategi pemecahan masalah, siswa juga dituntut memiliki kemampuan matematika. 

Menurut NCTM (dalam Rahmawati, 2015: 29), kemampuan matematika didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk menghadapi permasalahan matematika. Kemampuan matematika siswa berbeda-beda. Ada siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan matematika tersebut mempengaruhi siswa dalam 

penyerapan informasi yang diterima dalam pembelajaran. Sehingga tingkat pemahaman siswa juga berbeda 

bergantung kemampuan matematika yang dimilikinya. Dengan tingkat pemahaman yang berbeda, tentu akan 

menyebabkan perbedaan pula dalam pemecahan masalah yang dilakukan[6]. 

     Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa profil pemecahan masalah siswa ditinjau dari 

kemampuan matematika bermanfaat untuk melatih dan membantu kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika, sehingga hasil prestasi belajar siswa akan lebih baik. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Profil Pemecahan Masalah Siswa SMPN 35 Surabaya 

Ditinjau Dari Kemampuan Matematika”.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian 

ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa 

ditinjau dari kemampuan matematika. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2016/2017. Tempat penelitian di SMPN 35 Surabaya dengan pengambilan data pada tanggal 18 - 22 November 

2016. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa kelas VII-B yaitu satu siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi, satu siswa dengan kemampuan matematika sedang, dan satu siswa dengan kemampuan 
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matematika rendah. Subjek yang diambil berdasarkan hasil Tes Kemampuan Matematika (TKM) dan 

pertimbangan dari guru bidang studi matematika. Dari hasil Tes Kemampuan Matematika tersebut akan 

dianalisis dengan Standar Deviasi Arikunto (2013:299) untuk mengelompokkan siswa ke dalam kriteria tingkat 

kemampuan matematika sebagai berikut[7]: 

 

Tabel 1 Kriteria Tingkat Kemampuan Matematika 

Nilai TKM Kelompok  

x ≥ ( + SD) Tinggi 

( - SD)  x  (  + SD) Sedang 

x ≤ (  - SD) Rendah 

Keterangan: 

x = Nilai Tes Kemampuan Matematika 

 = Rata-Rata Nilai Siswa 

SD = Standar Deviasi 

 

Selanjutnya ketiga subjek yang telah terpilih kemudian diberikan Tes Pemecahan Masalah Matematika dan 

wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek.  

     Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Sedangkan instrumen pendukung terdiri dari Tes 

Kemampuan Matematika (TKM), Tes Pemecahan Masalah Matematika (TKPM), dan wawancara. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes tulis dan teknik wawancara. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis tes yaitu yang pertama Tes Kemampuan Matematika (TKM) 

yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan tingkat kemampuan matematika dan yang 

kedua Tes Pemecahan Masalah Matematika (TKPM) yang digunakan untuk mengetahui profil pemecahan 

masalah matematika yang dilakukan oleh subjek penelitian, sedangkan wawancara digunakan sebagai penguat 

data agar analisis data yang dihasilkan valid.  

     Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teknik analisis data nilai tes tulis 

Analisis data dari soal pemecahan masalah dilakukan dengan memperhatikan proses pemecahan masalah 

menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan 

memeriksa kembali proses dan hasil[8].  

b. Teknik analisis data hasil wawancara 

Adapun analisis data yang dilakukan dari hasil wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap reduksi data 

Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang mengacu pada proses 

pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyerderhanaan data mentah di lapangan tentang profil pemecahan 

masalah siswa ditinjau dari kemampuan matematika. 

2) Pemaparan data 

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang merupakan hasil reduksi data. Data yang disajikan 

adalah data berupa hasil pekerjaan siswa pada Tes Pemecahan Masalah Matematika (TKPM) dan 

transkip wawancara kemudian dianalisis. Analisis data mengenai pemecahan masalah matematika siswa 

dalam menyelesaikan masalah blangan dengan beberapa indikator pemecahan masalah menurut Polya. 

3) Penafsiran data atau kesimpulan 

     Setelah data dipaparkan, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan langkah-

langkah pemecahan menurut Polya, pada penelitian ini indikator yang akan diketahui peneliti pada waktu 

mengerjakan masalah pemecahan masalah matematika materi bilangan mengacu pada indikator 

pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya (dalam Suci dkk, 2014: 4) dengan penjabaran 

indikator disajikan dalam Tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Indikator Langkah Pemecahan Masalah 

Tahap 

Pemecahan 

masalah 

Indikator 

Memahami 

masalah 

Subjek dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal dengan tepat serta menggunakan bahasanya sendiri (memahami soal 

dengan baik) 

Subjek dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal, namun kurang tepat. 

Subjek hanya dapat menyebutkan apa yang diketahui atau apa yang 

ditanyakan dari soal. 
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Subjek tidak dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal (tidak memahami soal dengan baik) 

Membuat 

rencana 

penyelesaian 

Subjek dapat menjelaskan rencana penyelesaian secara tepat dan mengarah 

pada jawaban yang tepat. 

Subjek dapat menjelaskan rencana penyelesaian secara tepat tetapi belum 

lengkap (mengarah pada jawaban yang kurang tepat) 

Subjek dapat menjelaskan rencana penyelesaian, namun kurang tepat. 

Subjek tidak dapat menjelaskan rencana penyelesaian secara tepat. 

Melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

Subjek dapat menyelesaikan soal sesuai dengan rencana sesuai yang dibuat 

secara tepat dan hasil jawaban yang diperoleh tepat. 

Subjek dapat menyelesaikan soal sesuai dengan rencana sesuai yang  dibuat 

secara tepat tetapi hasil jawaban yang diperoleh kurang tepat. 

Subjek dapat menyelesaikan soal   sesuai dengan rencana yang  dibuat, 

namun kurang tepat (prosedur tidak jelas) 

Siswa tidak dapat menyelesaikan soal secara tepat (karena tidak membuat 

rencana penyelesaian) 

Memeriksa 

kembali 

Subjek melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban dengan tepat 

serta memberikan kesimpulan yang tepat. 

Subjek melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban, namun kurang 

tepat serta memberikan kesimpulan yang tepat. 

Subjek tidak melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban dan 

memberikan kesimpulan yang tepat atau kurang tepat. 

Subjek tidak melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban serta tidak 

memberikan  kesimpulan karena tidak mengerjakan soal. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Analisa Tes Kemampuan Matematika 

     Pengambilan data dilakukan di kelas VII-B SMPN 35 Surabaya. Pada tanggal 18 November 2016 

dilaksanakan Tes Kemampuan Matematika kepada seluruh siswa kelas VII-B yang berjumlah 38 siswa. Dari 

hasil Tes Kemampuan Matematika diperoleh tiga subjek penelitian sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Daftar Nama Subjek Penelitian 

No Inisial Subjek Nilai Kelompok Kode Subjek 

1 TDM 92 Tinggi ST 

2 WHS 80 Sedang SS 

3 AAA 63 Rendah SR 

  

B. Analisis Data dan Pembahasan 

     Setelah pengambilan data dari hasil Tes Kemampuan Matematika, maka diperoleh tiga subjek penelitian. 

Ketiga subjek penelitian yang telah terpilih, kemudian diberikan Tes Pemecahan Masalah Matematika (TKPM) 

tentang bilangan. Setelah itu, dilakukan wawancara tentang jawaban yang dituliskan kepada ketiga subjek 

penelitian yang terpilih sebagai penguat data. Hasil data yang diperoleh dari Tes Pemecahan Masalah 

Matematika dan wawancara digunakan untuk mendeskripsikan pemecahan masalah siswa ditinjau dari 

kemampuan matematika.  

Adapun hasil analisis dan pembahasan pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VII-B ditinjau dari 

kemampuan matematika disajikan dalam deskripsi berikut: 

 

1. Pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VII-B yang berkemampuan matematika tinggi (ST) 

Berdasarkan seluruh jawaban yang telah dituliskan ST dan proses wawancara yang telah dilaksanakan. 

Hasilnya dapat dilihat bahwa ST memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil jawaban ST yang dapat memenuhi semua tahapan pemecahan masalah Polya. Dikatakan ST 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik karena ST dapat menyelesaikan hampir seluruh soal 

dengan tepat. Dari 6 soal yang diberikan, ST dapat menjawab 5 soal dengan tepat. Sedangkan satu soal yaitu 

soal pada nomor 2 dikerjakan tetapi kurang tepat jawabannya. Hal ini menunjukkan subjek ST dapat memahami 

masalah yang disajikan dengan sangat baik. Pada soal-soal yang telah diberikan, subjek dapat memahami 

masalah dari soal tersebut dengan membaca satu hingga dua kali. Setelah memahami soal tersebut, ST dapat 

menjelaskan rencana penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut secara tepat dengan 

menghubungkan informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan terhadap pengetahuan matematika yang 

dimiliki. Subjek juga dapat menentukan konsep dan cara apa yang sesuai untuk digunakan sehingga soal 
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tersebut dapat terselesaikan. Kemudian pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, subjek dapat 

menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang dibuat secara tepat dan hasil jawaban yang diperoleh tepat juga. 

Setelah menemukan hasil dari perhitungannya, ST memeriksa kembali dengan melakukan pengecekan setiap 

langkah dan perhitungan yang telah dituliskan. Subjek ST tidak melakukan pengecekan kembali pada jawaban 

yang dianggap kurang tepat seperti soal nomor 2. 

ST mengalami kesulitan pada soal nomor 2. Subjek kesulitan dalam menentukan konsep yang harus 

digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Sehingga subjek mengerjakan soal tersebut berdasarkan logika 

yang dimiliki dan hasil pengerjaan yang dilakukan oleh ST kurang tepat. Subjek dengan kemampuan 

matematika tinggi juga mempunyai ketepatan dan pengetahuan untuk memilih konsep matematika yang 

digunakan dalam menyelesaikan masing-masing soal. 

Jika di lihat pada setiap proses pemecahan masalah yang dilakukan, diketahui bahwa subjek memiliki 

kemampuan dalam memilih strategi pemecahan yang tepat untuk digunakan. Secara keseluruhan, subjek ST 

sudah dapat menyelesaikan keempat tahapan pemecahan masalah dengan tepat beserta jawaban yang diperoleh. 

 

2. Pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VII-B yang berkemampuan matematika sedang (SS) 

Berdasarkan seluruh jawaban yang telah dituliskan SS dan proses wawancara yang telah dilaksanakan. 

Hasilnya dapat dilihat bahwa SS memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil jawaban SS yang dapat memenuhi semua tahapan pemecahan masalah Polya. Meskipun langkah untuk 

memeriksa kembali tidak dilakukan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah subjek SS sudah runtut sesuai 

teori Polya. Dikatakan SS karena SS dapat menyelesaikan semua soal dengan beberapa soal yang hasil 

jawabannya kurang tepat. Dari 6 soal yang diberikan, subjek menyelesaikan semua soal dengan 3 soal yang 

hasil jawabannya tepat dan 3 soal yang lain hasil jawabannya kurang tepat. Jika diihat pada setiap langkah 

dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan, SS tidak melakukan keempat langkah pemecahan masalah 

secara lengkap. Pada tahap memahami masalah SS dapat menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri dan 

dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada soal-soal yang telah 

diberikan, SS dapat memahami masalah dari soal tersebut dengan membaca dua kali hingga lebih. Hal ini 

menunjukkan subjek dapat memahami masalah yang diisajikan dengan baik. Dalam tahap membuat rencana, SS 

dapat menjelaskan rencana penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan soal secara tepat. Sedangkan 

pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, subjek dapat menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat secara tepat dan hasil yang diperoleh juga tepat. Kemudian pada tahap memeriksa kembali, SS tidak 

melakukan pemgecekan kembali terhadap proses dan jawaban yang telah dituliskan, karena merasa jawaban dan 

perhitungannya sudah benar sehingga tidak perlu dicek kembali. 

Pada soal nomor 2, 5 dan 6 SS mengalami kesulitan, tetapi tetap mencoba menuliskan jawabannya. Subjek 

SS kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 2 dan 5 karena subjek kurang tepat dalam membuat rencana 

penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, sehingga hasil jawaban yang diperoleh kurang 

tepat. Sedangkan soal nomor 6, SS dapat menjelaskan rencana penyelesaian secara tepat tetapi belum lengkap 

sehingga mengarah pada hasil jawaban yang kurang tepat. 

Jika dilihat dari strategi pemecahan masalah yang dilakukan dalam tahap membuat rencana penyelesaian, SS 

tidak menggunakan strategi pemecahan masalah tertentu. SS mengunakan cara coba-coba dalam menyelesaikan 

beberapa masalah. Secara keseluruhan, Subjek SS belum dapat menyelesaikan keempat tahapan pemecahan 

masalah. Subjek hanya dapat menyelesaikan 3 tahapan pemecahan masalah dengan tepat beserta jawaban yang 

diperoleh yaitu pada tahap memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, dan melaksanakan rencana 

penyelesaian. Sedangkan pada tahap memeriksa kembali, SS belum dapat menyelesaikan tahapan tersebut 

dengan tepat. 

 

3. Pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VII-B yang berkemampuan matematika rendah (SR). 

Berdasarkan seluruh jawaban yang telah dituliskan SR dan proses wawancara yang telah dilaksanakan. 

Hasilnya dapat dilihat bahwa SR memiliki kemampuan pemecahan masalah yang cukup. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil jawaban SR yang belum memenuhi semua tahapan pemecahan masalah Polya. Dikatakan SR memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang cukup karena SR hanya menyelesaikan beberapa soal saja dan 

membiarkan soal yan lain kosong. Diantara 6 soal yang diberikan, subjek berkemampuan rendah dapat 

menjawab 4 soal diantarannya 2 soal dikerjakan SR secara tepat dan 2 soal lainnya, SR kurang tepat dalam 

mengerjakannya. Pada keempat soal yang dikerjakan, subjek mengalami kesulitan dalam merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan kedalam konsep matematika yang telah dipelajari sebelumnya. 

Subjek SR pada soal nomor 2 dan 4, SR mengalami kesulitan dalam membuat rencana penyelesaian 

sehingga penyelesaian yang dilakukan SR kurang tepat. Sedangkan soal nomor 5 dan 6, SR tidak melaksanakan 

keempat tahap pemecahan masalah. Hal itu dapat terlihat dalam lembar jawaban yang telah dituliskan SR. 

Jika dilihat pada setiap langkah dan proses pemecahan masalah yang dilakukan, SR tidak melakukan 

keempat langkah pemecahan masalah secara lengkap. Pada tahap memahami masalah, subjek SR dapat 

menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri dan dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 
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ditanyakan, namun kurang tepat. Hal ini menunjukkan subjek dapat memahami masalah yang disajikan dengan 

cukup baik. Pada soal-soal yang telah diberikan, subjek dapat memahami masalah dari soal tersebut dengan 

membaca tiga kali lebih sampai berulang kali membacanya. Dalam membuat rencana penyelesaian, SR dapat 

menjelaskan rencana penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, namun kurang tepat. 

Sedangkan pada soal nomor 2, 5, dan 6, SR tidak memiliki ide atau rencana penyelesaian sehingga memilih 

untuk mengosongkan lembar jawabannya. Kemudian pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian juga SR 

mengalami kesulitan dalam langkah perhitungannya, seperti pada soal nomor 2, subjek dapat menyelesaikan 

soal tersebut sesuai dengan rencana yang dibuat, namun kurang tepat. Hal itu dikarenakan subjek kurang teliti 

dalam perhitungannya. Sehingga hasil jawaban yang diperoleh subjek kurang tepat. Sedangkan pada tahap 

memeriksa kembali, SR tidak melakukan pemgecekan kembali terhadap proses dan jawaban yang telah 

dituliskan, karena merasa jawaban dan perhitungannya sudah benar sehingga tidak perlu dicek kembali. 

Jika dilihat dari strategi pemecahan masalah yang dilakukan pada tahap membuat rencana penyelesaian 

masalah, SR tidak banyak menguasai strategi pemecahan masalah. Pada beberapa soal seperti pada soal nomor 4 

juga SR melakukan dengan cara coba-coba. Namun SR tetap tidak menemukan hasil jawabannya. Secara 

keseluruhan, subjek SR belum dapat menyelesaikan keempat tahapan pemecahan masalah secara tepat. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa profil 

pemecahan masalah siswa SMPN 35 Surabaya ditinjau dari kemampuan matematika sebagai berikut: 

1. Profil pemecahan masalah bagi siswa berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah 

matematika adalah pada tahap memahami, subjek dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. Pada tahap membuat rencana penyelesaian, subjek dapat menjelaskan rencana 

penyelesaian secara tepat sesuai dengan informasi yang diperoleh. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, subjek dapat menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang dibuat secara tepat dan hasil 

jawaban yang diperoleh juga tepat dan pada tahap memeriksa kembali, subjek melakukan pengecekan 

terhadap langkah pengerjaan dan jawaban yang telah ditulis secara tepat dengan menghitung kembali 

jawaban yang diperoleh serta subjek memberikan sebuah kesimpulan. 

2. Profil pemecahan masalah bagi siswa berkemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan masalah 

matematika adalah pada tahap memahami, subjek dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. Pada tahap membuat rencana penyelesaian, subjek dapat menjelaskan rencana 

penyelesaian secara tepat sesuai dengan informasi yang diperoleh. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, subjek dapat menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang dibuat secara tepat dan hasil 

jawaban yang diperoleh juga tepat dan pada tahap memeriksa kembali, subjek tidak melakukan pengecekan 

terhadap langkah pengerjaan dan jawaban yang telah ditulis. Subjek merasa langkah dan perhitungannya 

sudah tepat sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang dan pengecekan pada langkah pengerjaannya serta 

subjek tidak memberikan sebuah kesimpulan. 

3. Profil pemecahan masalah bagi siswa berkemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan masalah 

matematika adalah pada tahap memahami, subjek dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakannamun kurang tepat. Pada tahap membuat rencana penyelesaian, subjek dapat menjelaskan 

rencana penyelesaian sesuai dengan informasi yang diperoleh namun kurang tepat. Pada tahap melaksanakan 

rencana penyelesaian, subjek dapat menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang dibuat namun kurang 

tepat. Sehingga hasil jawaban yang diperoleh kurang tepat juga. Pada tahap memeriksa kembali, subjek tidak 

melakukan pengecekan terhadap langkah pengerjaan dan jawaban yang telah ditulis. Subjek merasa langkah 

dan perhitungannya sudah tepat sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang dan pengecekan pada langkah 

pengerjaannya serta subjek tidak memberikan sebuah kesimpulan. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Guru sebaiknya tidak cenderung melakukan pembelajaran berbasis prosedur (algoritma) saja, tetapi juga 

pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah karena pemecahan masalah merupakan bagian dari 

kurikulum matematika yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, sebaiknya guru membiasakan siswa menyelesaikan 

masalah non rutin atau memberikan soal yang menuntut pemecahan masalah siswa. Sehingga kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa tersebut terlatih dengan baik. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada penggambaran pemecahan masalah siswa SMP ditinjau dari kemampuan 

matematika. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaiimana pemecahan masalah siswa dibentuk dan 

dikembangkan pada diri siswa melalui pembelajaran. 
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4. Untuk peneliti lain dapat lebih dalam menggali strategi pemecahan masalah yang dilakukan pada tahap 

merencanakan penyelesaian. Sehingga dapat tergambar lebih jelas proses dari tahapan pemecahan masalah 

yang dilakukan oleh siswa. 

5. Bagi peneiti lain yang hendak melakukan penelitian yang relevan dengan ini, sebaiknya menggunakan materi 

selain bilangan. Subjek penelitian juga tidak hanya terbatas pada kelas VII saja. Sehingga mendapatkan data 

pemecahan masalah siswa tingkat menengah yang lebih luas. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran guru dalam pendidikan saat ini, 

kerena peran guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa. Peran penting 

tersebut antara lain yaitu kemampuan menjabarkan topik bahasan mata pelajaran, 

mengidentifikasi tingkat kesulitan siswa, dan kemampuan dalam memilih strategi 

pembelajaran. Metode Mind mapping merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan 

otak dengan cara visual dan prasarana grafis untuk membentuk kesan. mind mapping 

yang dulu dikenal sekadar cara mencatat menjadi cara mengembangkan potensi diri. 

Dari cara menghafal kalimat yang panjang-panjang menjadi cara belajar yang 

membuat orang senang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

aktivitas Siswa selama penerapan metode mind mapping berbasis ICT dalam 

pembelajaran materi SPLDV SMP Kelas VIII. Mendeskripsikan hasil belajar siswa 

setelah penerapan metode mind mapping berbasis ICT dalam pembelajaran materi 

SPLDV SMP Kelas VIII, serta mendeskripsikan respon siswa terhadap penerapan 

metode mind mapping berbasis ICT dalam pembelajaran materi SPLDV SMP Kelas 

VIII. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari objek atau 

perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

tiga teknik antara lain 1) Observarsi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan 

hasil belajar sikap, 2) Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar pengetahuan, 3) 

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa setelah pembelajaran 

menggunakan mind mapping. Aktivitas siswa selama penerapan metode mind 

mapping pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya tergolong sangat aktif. 

Karena aktivitas yang relevan lebih dominan dibandingkan aktivitas yang tidak 

relevan dengan pembelajaran. Hasil belajar siswa yang di tinjau dari kompetensi 

sikap dan kompetensi pengetahuan setelah penerapan mind mapping berbasis ICT 

pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya dapat dikatakan memenuhi kriteria 

dari masing-masing ranah atau kompetensi. Respon siswa setelah penerapan metode 

mind mapping pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya tergolong positif. 

 

Kata kunci: Metode Mind Mapping, Metode Penelitian, Aktivitas Siswa, Hasil 

Belajar, Respon Siswa 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas SDM, karena pendidikan merupakan 

lingkup pengembang bakat, minat, dan kemampuan peserta didik secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang berfungsi sebagai pengembang potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta 

didik mampu bersaing di era global. 

Peserta didik harus mengembangkan potensi diri untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

tanggap terhadap tuntutan zaman. Mata pelajaran pada Kurikulum 2013 memiliki peran sebagai sumber belajar 

peserta didik di sekolah untuk mengembangkan potensi diri. Salah satu cara mengembangkan potensi diri adalah 

dengan belajar matematika, karena matematika merupakan ilmu yang universal yang menjadi dasar semua 

perkembangan teknologi modern. Matematika mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi dilandasi 

oleh perkembangan matematika dibidang teori bilangan, aljabar dan matematika diskrit.  

Menurut Swadarma (2013:2) mapping merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan cara visual 

dan prasarana grafis untuk membentuk kesan[2]. mind mapping yang dulu dikenal sekadar cara mencatat 

mailto:Iqbal27azizi@gmail.com
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menjadi cara mengembangkan potensi diri. Dari cara menghafal kalimat yang panjang-panjang menjadi cara 

belajar yang membuat orang senang. Selain itu mind mapping menjadi salah satu konsep belajar yang paling 

revolusioner di dunia pendidikan. 

Alasan Peneliti memilih metode mind mapping karena mapping merupakan teknik mencatat yang efektif, 

efisien, kreatif, menarik, mudah dan memiliki banyak fungsi karena dilakukan dengan cara memetakan pikiran 

dan dikemas dalam bentuk grafis. Dengan kata lain mapping adalah metod efektif untuk menuangkan semua 

gagasan yang ada di dalam pikiran. 

Peneliti memilih SMPN 9 Surabaya sebagai tempat penelitian, karena SMPN 9 Surabaya karena dekat 

dengan tempat tinggal peneliti. Selain itu SMPN 9 Surabaya menggunakan kurikulum 2013, pembelajaran 

ilmiah sesuai dengan penelitian yang diadakan oleh peneliti, yaitu mengenai penerapan mind mapping berbasis 

ICT. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penerapan mind mapping berbasis ICT dalam 

pembelajaran matematika pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel bermanfaat peserta didik untuk 

menumbuhkan kreatifitas dan lebih mudah memahami tujuan materi pembelajaran. Sehingga peneliti tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Mind Mapping Berbasis ICT Pada Materi SPLDV  Kelas VIII 

SMPN 9 SURABAYA”. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini memliki rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana aktivitas Siswa selama penerapan metode mind mapping berbasis ICT? Bagaimana hasil belajar 

siswa setelah penerapan? Dan bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode mind mapping berbasis ICT 

dalam pembelajaran materi SPLDV SMP Kelas VIII? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini dengan dasar perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

bertujuan: Mendeskripsikan aktivitas Siswa selama penerapan metode mind mapping. Mendeskripsikan hasil 

belajar siswa setelah penerapan metode mind mapping serta mendeskripsikan respon siswa terhadap penerapan 

metode mind mapping berbasis ICT dalam pembelajaran materi SPLDV SMP Kelas VIII. 

Adapun manfaat dari penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa, guru dan peneliti lain pada 

pembelajaran matematika: 

1. Bagi Siswa 

a. Sebagai pembiasaan terhadap teknik mencatat baru yang lebih mudah dan efektif, sehingga siswa lebih 

memahami inti pembelajaran. 

b. Sebagai media untuk menumbuhkan minat siswa terhadap ICT, sehingga ICT dapat dimanfaatkan 

dengan baik untuk pembelajaran.  

2. Bagi Guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk memlih metode pembelajaran. 

b. Sebagai bahan masukan bagi guru yang meneliti penerapan metode mind mapping pada pembelajaran 

dalam materi SPLDV. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya guru matematika, sebagai salah satu 

altenatif metode pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

3. Bagi Sekolah, Sebagai masukan bagi sekolah untuk meningkatkan sarana pembelajaran di dalam kelas, 

terutama yang menunjang pembelajaran ICT. 

4. Bagi Peneliti Lain, Sebagai bahan masukan bagi pembaca yang akan meneliti penerapan metode mind 

mapping dalam kegiatan pembelajaran. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari objek atau perilaku yang dapat diamati. 

Menurut Sugiono (2012:14) Pendekatan kualitatif sering disebut dengan pendekatan naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau apa adanya.  

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana Penerapan mind 

mapping berbasis ICT dalam pembelajaran pada materi SPLDV, serta mendeskripsikan aktivitas, hasil belajar 

serta respon dari siswa. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa. 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Penelitian ini memerlukan berbagai data, data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini meliputi: 

a) Aktivitas 
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Data aktivitas yang dikumpulkan adalah berbagai aktivitas siswa di dalam kelas pada waktu pembelajaran 

dilakukan, data aktivitas didapat melalui lembar pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Data didapat oleh peneliti menggunakan rekaman media audio visual. 

b) Hasil belajar 

Data hasil belajar meliputi hasil belajar (pengetahuan) dan hasil belajar (sikap). Hasil belajar (pengetahuan) 

adalah hasil belajar yang mendeskripsikan tentang bagaimana pengetahuan siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, data hasil belajar (pengetahuan) siswa didapat melalui tes hasil belajar mengenai materi SPLDV. 

Sedangkan data hasil belajar (sikap) adalah hasil belajar yang mendeskripsikan tentang bagaimana sikap 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung, data hasil belajar (sikap) siswa didapat melalui lembar pengamatan 

sikap siswa. 

c) Respon  

Data respon siswa adalah respon siswa setelah pembelajaran dengan metode mind mapping diberikan saat 

pembelajaran. Data penelitian respon siswa didapat dengan cara memberikan angket kepada siswa setelah 

penerapan mind mapping dalam pembelajaran. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari sampel penelitian yaitu kelas VIII SMPN 9 Surabaya, karena jumlah kelas VIII 

di SMPN 9 Surabaya adalah 8 kelas, maka peneliti memilih kelas VIII-H sebagai sampel yang akan diteliti.  

Materi SPLDV adalah materi kelas VIII dan penelitian dilakukan di SMPN 9 surabaya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan dapat 

diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan sesuai dengan masalah yang ditanyakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara menggadakan pengamatan secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis (Arikunto,2006:30). Kegiatan obsevasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya perilaku tindakan belajar matematika siswa yaitu aktivitas dan sikap siswa selama proses 

pembelajaran dengan penerapan metode mind mapping. Data aktivitas siswa yang diamati meliputi perhatian 

siswa ketika guru menjelaskan materi, mengerjakan LKS, saling tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah 

dan menggambar mind mapping. Sedangkan data sikap siswa meliputi aktif dalam pembelajaran, bekerjasama, 

dan toleran dengan pendapat yang berbeda. Peneliti melakukan kegiatan observasi sesuai dengan pedoman 

observasi yang telah ditetapkan. 

2. Tes 

Tes adalah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian 

ini, tes yang dilakukan bertujuan untuk mengukur aspek pengetahuan siswa dalam pembelajaran mind mapping 

berbasis ICT. Melalui tes, guru dapat memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya siswa dalam menguasai 

tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengetahui berhasil tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Tes 

yang diberikan yaitu tes subjektif yang umumnya berbentuk esai atau uraian yang dilakukan dalam rentang 

waktu satu sub pokok bahasan. Tes ini dilakukan pada pertemuan ketiga, yaitu pertemuan terakhir pada bab 

SPLDV. Untuk mengukur kemampuan siswa peneliti menggunakan 4 butir soal mengenai materi SPLDV. 

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (peneliti tidak langsung bertanya-jawab 

dengan responden). Instrumen atau alat pengumpul datanya disebut angket yang berisi sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab oleh responden. Bentuk angket terdiri pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur, 

pertanyaan tertutup. 

Dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup. Menurut sudaryono (2013:32) “pada angket 

tertutup, pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan memiliki alternative jawaban yang tinggal dipilih oleh 

responden”[1]. Maksudnya responden memilih satu jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang 

atau checklist. Angket respon siswa ini diberikan karena untuk mengetahui tingkat respon siswa terhadap 

penerapan metode mind mapping berbasis ICT dalam proses pembelajaran 

Berikut adalah pertanyaan yang akan diberikan kepada responden: 

a. Saya senang mengikuti pelajaran matematika 

b. Saya menyukai cara guru mengajar 

c. Saya lebih mudah memahami materi pembelajaran 

d. Saya bertanya kepada guru bila ada yang kurang jelas dalam pembelajaran matematika 

e. Saya senang terhadap pembelajaran matematika saat ini 

f. Menurut saya, pembelajaran matematika saat ini menarik 
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g. Saya merasa senang dengan media yang digunakan guru dalam pembelajaran matematika 

h. Dengan pembelajaran saat ini, dapat membantu saya lebih mudah dalam mempelajari matematika 

i. LKS (lembar kerja siswa) yang diberikan guru memudahkan saya untuk lebih memahami materi SPLDV 

j. Saya merasa tidak ada kesulitan dalam memahami materi SPLDV mulai dari cara guru mengajar dan 

media yang digunakan guru dalam mengajar. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses 

penelitian sampai proses penyusunan laporan. Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

1. Aktivitas 

Pada data aktivitas, peneliti menggunakan teknik analisis presentase, teknik presentase digunakan untuk 

mengetahui presentase siswa yang aktif mengikuti pelajaran.  

 
Keterangan: 

 Pa = presentase keaktivan siswa 

 A = jumlah skor yang diperoleh siswa 

 N = Jumlah skor seluruhnya 

Dengan kriteria berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Aktivitas Siswa 

No Presentase Kriteria 

1.  Sangat Aktif 

2.  Aktif 

3.  Cukup Aktif 

4.  Tidak Aktif 

 

Setelah data terkumpul, setiap kategori aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua dari 11 siswa 

uang diamati akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan rumus diatas. Kemudian setiap kategori aktivitas 

siswa tersebut dirata-rata dengan menggunakan rumus: 

 

 
Dari data tersebut kemudia dijumlahkan antara kategori aktivitas siswa yang relevan dan tidak relevan, hasil 

aktivitas siswa tersebut digolongkan berdasarkan kriteria pada table, yaitu apakah termasuk sangat aktif, aktif, 

cukup aktif, atau tidak aktif. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Permendikbud no.53 (2015:5) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan 

dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran. Tingkat kompetensi yang 

dimaksud merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi 

keterampilan. Data yang didapat dari kompetensi sikap berupa pengamatan yang tercantum dalam aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran. Sedangkan data kompetensi pengetahuan berupa tes hasil belajar yang 

menggunakan tes subjektif berbentuk uraian dan dilakukan pada akhir sub pokok bahasan SPLDV. 

a. Hasil Belajar Kompetensi Sikap 

Skala penilaian kompetensi sikap menggunakan rentang predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), 

dan Kurang (K). Nilai Akhir yang diperoleh diambil dari nilai modus (nilai yang sering muncul). Modus untuk 

kompetensi sikap ini ditetapkan paling kecil dengan predikat Baik (B). dengan ketentuan permendikbud di atas, 

dari data yang diperoleh digolongkan ke dalam rentang predikat 1-4. Sikap yang diamati meliputi 5 indikator 

yaitu: bekerja Sama dalam kelompok, disiplin dalam pembelajaran, berani berpendapat, jujur dalam 

mengerjakan tugas, tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan masalah. 

 

Tabel 3.2 

Tabel Konversi Skor Predikat Hasil Belajar Sikap 

Skor Nilai Nilai Kualitatif 

4 SB Sangat Baik 

3 B Baik 

2 C Cukup 

1 K Kurang 
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b. Hasil Belajar Kompetensi Pengetahuan 

Skala penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan rentang angka dan huruf 4.00 (A)  1.00 (D). Nilai 

akhir yang diperoleh diambil dari nilai rerata yang ditetapkan paling kecil 2.67. 

 

Tabel 3.3 

Tabel Konversi Nilai Rerata dan Huruf Hasil Belajar Kompetensi Pengetahuan 

Pengetahuan 

Nilai Rerata Huruf 

3.85 – 4.00 
A 

3.51 – 3.84 
A- 

3.18 – 3.50 
B+ 

2.85 – 3.17 
B 

2.51 – 2.84 
B- 

2.18 – 2.50 
C+ 

1.85 – 2.17 C 

1.51 – 1.84 
C- 

1.18 –1.50 
D+ 

1.00 – 1.17 
D 

 

Dengan ketentuan peremendikbud di atas, dari data yang diperoleh peneliti saat melakukan penilaian 

menggunakan skala 1-100, total skor setiap siswa akan dihitung menggunakan rumus nilai kognitif yang dipakai 

guru, selanjutnya akan digolongkan ke dalam rentang huruf yang sesuai. Penilaian yang digunakan guru yaitu 

rumus: 

 

 
(Ifadatin, 2015) 

3. Respon 

Data respon siswa diperoleh dari hasil angket berupa pertanyaan tertutup yang diisi siswa kemudian 

dianalisis. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dikelompokkan dalam kategori sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, sangat tidak setuju. Presentase respon siswa dapat menggunakan rumus: 

 
Keterangan: A = Jumlah perolehan respon 

B = Jumlah siswa yang memberikan respon 

(Ifadatin, 2015) 

Dari data yang diperoleh, setiap butir pertanyaan yang dijawab siswa dengan kategori pilihan sangat setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dihitung menggunakan rumus presentase di 

atas. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian Aktivitas Siswa 

Lembar penelitian aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan terhadap 2 kelompok yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 4 siswa. Peneliti merekam aktivitas siswa dengan media audio visual. Hasil dari rekaman video 

penelitian, kemudian diamati oleh peneliti lalu dituliskan pada lembar pengamatan aktivitas siswa selama proses 

penerapan mind mapping berbasis ICT. Adapun hasil penelitian aktivitas siswa disajikan dalam table berikut. 
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Tabel 4.1. Presentase Aktivitas Siswa Selama Proses Penerapan Mind Mapping Berbasis ICT 

No Aktivitas Siswa 
Presentase (%) Rata-rata 

(%) P. I P. II 

1. 
Memperhatikan penjelasan guru 50 46,51 

48.26 

2. 
Mengerjakan LKS secara berkelompok 15,63 12,4 

14.01 

3. Saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan 

masalah dan merancang gambar yang akan dibuat 
22,66 20,16 

21.41 

4. 
Mepresentasikan hasil kelompok 4,69 7,75 

6.22 

5. 
Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 1,56 6,98 

4.27 

6. 
Mencatat simpulan materi 5,47 6,20 

5.84 

7. Berperilaku yang tidak relevan seperti bermain 

HP, mengajak teman berbicara, mengganggu 

teman, makan di dalam kelas dan melamun 

0 0 
0 

Jumlah 
100 

 

Setelah menganalisis dan menghitung presentase setiap butir kategori aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama dan kedua serta rata-rata dari kedua pertemuan tersebut, dari rata-rata kedua pertemuan kemudian 

dijumlahkan antara kategori yang relevan dan tidak relevan sebagai perbandingan table 4.1 menunjukkan bahwa 

aktivitas siswa yang dengan proses pembelajaran mempunyai presentase sebesar 100%. Sedangkan aktivitas 

siswa yang tidak relevan dengan proses pembelajaran mempunyai presentase 0. Hal ini menunjukkan bahwa 

aktivitas yang relevan dengan pembelajaran lebih dominan jika dibandingkan dengan aktivitas yang tidak 

relevan. Jadi bisa dikatakan aktivitas siswa dengan pembelajaran menggunakan metode mind mapping berbasis 

ICT pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya bersifat sangat aktif. 

 

B. Hasil Penelitian Hasil Belajar  

Dalam kurikulum 2013, hasil belajar siswa ditinjau dari 3 ranah yaitu ranah afektif (sikap), ranah kognitif 

(pengetahuan), ranah psikomotor (keterampilan). Tetapi peneliti hanya meneliti tentang hasil belajar 

pengetahuan dan hasil belajar sikap. Berikut hasil penelitian tentang hasil belajar siswa. 

1. Hasil Belajar Sikap 

Penilaian kompetensi sikap selama pembelajaran pada pertemuan pertama yang diikuti oleh 36 dengan 

predikat sangat baik (SB) sebanyak 12 siswa, predikat baik (B) sebanyak 13 siswa, dan predikat cukup (C) 

sebanyak 11 siswa. Dan dari keempat predikat tersebut, predikat kurang (K) tidak ditemukan pada pertemuan 

pertama ini. Penilaian kompetensi sikap selama pembelajaran pada pertemuan kedua yang diikuti oleh 36 

dengan predikat sangat baik (SB) sebanyak 9 siswa, predikat baik (B) sebanyak 18 siswa, dan predikat cukup 

(C) sebanyak 9 siswa. Dan dari keempat predikat tersebut, predikat kurang (K) tidak ditemukan pada pertemuan 

kedua ini. 

Rata-rata penilaian kompetensi sikap selama pembelajaran pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

yang diikuti oleh 36, hasil rata-rata dibulatkan keatas, sehingga didapatkan predikat sangat baik (SB) sebanyak 

12 siswa, predikat baik (B) sebanyak 16 siswa, dan predikat cukup (C) sebanyak 8 siswa. Dan dari keempat 

predikat tersebut, predikat kurang (K) tidak ditemukan pada rata-rata pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

ini. 

2. Hasil Belajar Pengetahuan 

Pada hasil belajar pengetahuan siswa yang mendapat rentan huruf A ada 2 siswa, yang mendapat A- ada 19 

siswa. Siswa yang mendapat rentang huruf B+ ada 7 siswa, yang mendapat B ada 5 siswa, dan mendapat 

rentang B- ada 2 siswa. Sedangkan siswa yang mendapat rentang huruf C+ ada 2 siswa. 

C. Hasil Penelitian Respon 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika, dalam penelitian ini setiap siswa 

diberikan angket respon yang harus diisi sesuai dengan dirinya atau pendapatnya. Angket tersebut terdapat 10 

pertanyaan, setelah angket tersebut diisi, peneliti menganalisis data yang diperoleh sehingga muncul hasil 

sebagai berikut: Pertanyaan pertama yaitu sangat setuju mengikuti pelajaran matematika sebanyak 27,78%, 

setuju sebanyak 72,22%, tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0. Pertanyaan kedua  yaitu sangat setuju 

sebanyak 80,56%,, setuju 19,44%, tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0. Pertanyaan ketiga yaitu sangat 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

94 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

setuju sebanyak 38,89%, setuju sebanyak 58,33% tidak setuju sebanyak 2,78%, dan sangat tidak setuju 

sebanyak 0. 

Pertanyaan keempat yaitu sangat setuju sebanyak 41,67%, setuju sebanyak 58,33%, tidak setuju dan sangat 

tidak setuju sebanyak 0. Pertanyaan kelima yaitu sangat setuju sebanyak 50,00%, setuju sebanyak 50,00%, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0. Pertanyaan keenam yaitu sangat setuju sebanyak 36,11%, setuju 

sebanyak 58,33%, tidak setuju sebanyak 5,56%, sangat tidak setuju sebanyak 0. 

Pertanyaan ketujuh yaitu sangat setuju sebanyak 38,89%, setuju sebanyak 61,11%, tidak setuju dan,  sangat 

tidak setuju sebanyak 0. Pertanyaan kedelapan yaitu sangat setuju sebanyak 41,67%, setuju sebanyak 52,78%, 

tidak setuju sebanyak 5,56% dan sangat tidak setuju sebanyak 0. 

Pertanyaan kesembilan yaitu sangat setuju sebanyak 55,56%, setuju sebanyak 44,44%, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju sebanyak 0. Pertanyaan kesepuluh yaitu sangat setuju sebanyak 11,11%, setuju sebanyak 

80,56% tidak setuju sebanyak 8,33%, sangat tidak setuju sebanyak 0. 

Rata-rata empat kategori dari sepuluh pernyataan respon siswa tersebut memiliki hasil sangat setuju (SS) 

sebanyak 0,42, setuju (S) sebanyak 0,56, tidak setuju (TS) sebanyak 0,02, dan sangat tidak setuju sebanyak 0. 

 

D. Pembahasan 

1. Hasil Penelitian Aktivitas Siswa 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran lebih dominan 

dari pada aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan kategori aktivitas 1 

sampai aktivitas 6 memiliki rata-rata yang lebih tinggi disbanding aktivitas 7. Saat pembelajaran berlangsung 

suasana cukup kondusif, meskipun terkadang ada beberapa siswa diluar kelompok yang diamati aktif bertanya 

kepada guru, sehingga suasana kelas sedikit gaduh. Hal ini bisa dikatakan bahwa aktivitas siswa selama 

pembelajaran bersifat sangat aktif. 

2. Hasil Penelitian Hasil Belajar Siswa 

Dalam penelitian menggunakan metode mind mapping berbasis ICT bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana hasil belajar siswa yang ditinjau dari ranah afektif atau kompetemsi sikap dan ranah kognitif atau 

kompetensi pengetahuan. 

a. Ranah Afektif atau Kompetensi Sikap 

Hasil penelitian yang diikuti oleh 36 siswa pada pertemuan pertama didapatkan masing-masing sebanyak 

12 siswa dengan predikat sangat baik (SB) dan sebanyak 13 siswa dengan predikat baik (B), serta sebanyak 11 

siswa dengan predikat cukup (C). Dan dari keempat predikat tersebut, predikat kurang (K) tidak ditemukan pada 

pertemuan pertama ini. Pertemuan kedua yang juga diikuti oleh 36 siswa masing-masing sebanyak 9 siswa 

dengan predikat sangat baik (SB), sebanyak 18 siswa dengan predikat baik (B), dan sebanyak 9 siswa dengan 

predikat cukup (C). Dan dari keempat predikat tersebut, predikat kurang (K) tidak ditemukan pada pertemuan 

kedua ini. 

Rata-rata pertemuan pertama dan pertemuan kedua didapatkan hasil penelitian yang diikuti oleh 36 siswa 

yang masing-masing sebanyak 12 siswa dengan predikat (SB) dan sebanyak 16 siswa dengan predikat (B), serta 

sebanyak 8 siswa dengan predikat (C).  berdasarkan tabel 4.4 rata-rata pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

maka diketahui bahwa adanya perubahan hasil belajar sikap siswa setelah pembelajaran SPLDV menggunakan 

metode mind mapping. 

b. Ranah Kognitif atau Kompetensi Pengetahuan 

Dalam kompetensi ini untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan tes hasil belajar yaitu berupa 4 

butir soal uraian tentang SPLDV yang diikuti oleh 36 siswa. Setelah dianalisis, penelitian ini didapatkan 33 

siswa yang memenuhi kriteria dari permendikbud nomer 104 tahun 2014 yang menetapkan rerata paling kecil 

2,67. Tiga puluh tiga siswa tersebut diantaranya yang mendapatkan rentang huruf A sebanyak 2 siswa, A- 

sebanyak 19 siswa, B+ sebanyak 7 siswa, B sebanyak 5 siswa, dan B- sebanyak 2 siswa. 

3. Hasil Penelitian Respon 

Dari hasil penelitian respon siswa, pernyataan pertama, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kedelapan, 

kesepuluh mempunyai presentase paling tinggi yaitu pada kriteria setuju. Pernyataan kedua dan kesembilan 

paling tinggi yaitu presentase sangat setuju, sedangkan pernyataan kelima untuk jawaban sangat setuju dan 

setuju mempunyai presentase yang sama.  

Dari keempat kriteria respon siswa yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju (STS) yang paling dominan pada kriteria sangat setuju adalah pertanyaan kedua yang berbunyi “Saya 

menyukai cara guru mengajar” dengan presentase 80,56%. Paling dominan pada kriteria setuju adalah 

pernyataan kesepuluh yang berbunyi “Saya merasa tidak ada kesulitan dalam memahami materi SPLDV mulai 

dari cara guru mengajar dan media yang digunakan guru dalam mengajar” dengan presentase 80,56%. 

Selanjutnya pada kriteria tidak setuju paling dominan ditemukan pada pernyataan kesepuluh juga yaitu yang 

berbunyi “Saya merasa tidak ada kesulitan dalam memahami materi SPLDV mulai dari cara guru mengajar dan 

media yang digunakan guru dalam mengajar” dengan presentase 8,33%. Untuk kriteria sangat tidak setuju, tidak 

ditemukan pada angket respon siswa pada materi SPLDV dengan metode mind mapping. 
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Berdasarkan ketiga kategori yang diteliti tersebut, banyak yang memenuhi kriteria dari masing-masing yang 

telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode mind mapping berbasis ICT pada materi 

SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya dengan kategori aktivitas siswa dapat dikatakan sangat aktif, pada ketgori 

hasil belajar dikatakan dikatakan memenuhi kriteria, dan pada kategori respon dapat dikatakan siswa merespon 

positif terhadap pembelajaran. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dalam penelitian dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penerapan metode mind mapping berbasis ICT 

pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa selama penerapan metode mind mapping pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya 

tergolong sangat aktif. Karena aktivitas yang relevan lebih dominan dibandingkan aktivitas yang tidak 

relevan dengan pembelajaran. Aktivitas yang relevan tersebut terletak pada kategori memperhatikan 

penjelasan guru dan saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah dan membuat mind mapping 

yang ditugaskan oleh guru. 

2. Hasil belajar siswa yang di tinjau dari ranah afektif atau kompetensi sikap dan ranah kognitif atau 

kompetensi pengetahuan setelah penerapan mind mapping berbasis ICT pada materi SPLDV kelas VIII 

SMPN 9 Surabaya dapat dikatakan memenuhi kriteria dari masing-masing ranah atau kompetensi. Karena 

setiap ranah atau kompetensi tersebut menunjukkan jumlah siswa yang memenuhi kriteria lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah siswa yang tidak memenuhi kriteria. 

3. Respon siswa setelah penerapan metode mind mapping pada materi SPLDV kelas VIII SMPN 9 Surabaya 

tergolong positif. Respon positif tersebut paling banyak terletak pada kriteria sangat setuju di masing-

masing ketegori respon yang diajukan. 

Saran 

1. Metode mind mapping dapat dijadikan salah satu alternatif pilihan untuk ditetapkan dalam pembelajaran. 

Karena dapat mengembangkan keterampilan mencatat siswa dan mempermudah siswa dalam mengingat 

catatan yang telah ditulis sebab catatan tersebut berupa gambar dan tulisan yang menarik.  

2. Metode mind mapping memerlukan pembiasaan untuk mengasah keterampilan mencatat sebuah catatan, 

sehingga siswa lebih mudah mengingat apa yang telah dicatat dalam sebuah pembelajaran. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan seperti di SMP Negeri 3 

Taman, kebanyakan siswa berpendapat bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang sulit, sehingga siswa kurang dapat menerima pembelajaran matematika. Saat ini 

pemerintah telah mengupayakan penerapan Kurikulum 2013 secara optimal. Di SMP 

Negeri 3 Taman sudah menggunakan kurikulum 2013, ada beberapa guru yang telah 

melakukan uji coba penerapan model pembelajaran untuk penyempurnaan kurikulum 

2013, namun masih ada guru yang menggunakan model pembelajaran langsung 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh model pembelajaran 

Inkuiri terhadap hasil belajar matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel siswa kelas VII SMP Negeri 3 Taman tahun ajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan design eksperimen 

dengan rancangan post-test yang diberikan kepada dua kelas,yang telah dipilih 

berdasarakan pertimbangan guru dan peneliti (Purposive Sampling) dari populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Taman kelas VII yang 

terbagi dalam 8 kelas yaitu kelas VII A- VII H, dan sampelnya adalah siswa kelas VII 

G sebagai kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Inkuiri dan kelas VII H sebagai kelas kontrol yang diberikan model 

pembelajaran langsung. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji-t 

dengan taraf signifikan α = 0,05. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh ttabel = 

1,99444 dan thitung = 5,22474  atau thitung > ttabel (5,22474 > 1,99444), dengan 

demikian diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar matematika 

siswa pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 

VII SMP Negeri 3 Taman 

 

Kata kunci:hasil belajar, inkuiri, langsung 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan utama yang perlu untuk selalu dikaji dan dikembangkan, 

terutama kualitas pendidik, kebijakan pemerintah serta peran masyarakat itu sendiri. Semakin berkembangnya 

zaman dan kemajuan teknologi, maka peningkatan kualitas pendidikan perlu mendapat perhatian yang lebih 

serius dan seksama sebab pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan bangsa.Setiap orang berhak dan 

wajib mendapat pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31. Fungsi pendidikan nasional telah diatur 

dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU RI nomor 20 

tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, pembentukan karakter peserta didik juga 

merupakan tujuan dari pendidikan. 
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Dalam proses pendidikan di sekolah banyak mata pelajaran yang diberikan kepada siswa, salah satunya 

adalah Matematika. Matematika dianggap sebagai ibunya ilmu karena banyak konsep matematika yang 

digunakan juga pada beberapa ilmu lainnya. Oleh karena itu matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang 

penting untuk dipelajari dan dipahami. Akan tetapi sampai sekarang masih banyak siswa yang beranggapan 

bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Pada akhirnya hal ini berakibat 

rendahnya nilai hasil belajar matematika siswa.  

Pada SMP Negeri 3 Taman sudah menggunakan kurikulum 2013 namun kenyataannya masih ada guru yang 

menggunakan model pembelajaran langsung dengan menggunakan metode ceramah dimana guru sebagai pusat 

informasi menerangkan materi dan siswa duduk mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru, 

sehingga siswa menjadi pasif dan tidak kreatif, karena tidak ada kesempatan bertanya, berdiskusi baik dengan 

guru maupun sesama siswa. Sehingga dengan hal-hal yang negatif ini  menyebabkan motivasi belajar matematika 

siswa menjadi menurun. 

Untuk mengatasi permasalahan diatas diperlukan adanya suatu model atau pendekatan yang dapat menarik 

minat siswa untuk mengikuti pembelajaran matematika. Model dan pendekatan yang digunakan harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran serta jenis materi yang diajarakan. Kurang tepatnya menggunakan model dan 

pendekatan pembelajaran dapat menimbulkan kebosanan, kurang menarik atau bahkan siswa kesulitan dalam 

memahami pembelajaran yang diajarkan.  

Menurut Sutirman (2013:22) Model pembelajaran adalah rangkaian dari pendekatan, strategi, metode, teknik, 

dan teknik dan taktik pembelajaran Model pembelajaran adalah suatu variasi dimana siswa belajar, bekerja, dan 

berinteraksi di dalam kelompok-kelompok kecil sehingga siswa dapat bekerja sama, saling membantu dan 

berdiskusi dalam memahami materi maupun menyelesaikan masalah. Salah satu dari sekian banyak model 

pembelajaran adalah model inkuiri[1].  

Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Shoimin (2016:85) model pembelajaran inkuiri 

adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman 

belajar dalam menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Tujuan utama 

pembelajaran berbasis inkuiri menurut Nasional Research Council (dalam Julianto, 2011) adalah: 1) 

mengembangkan keinginan dan motivasi siswa untuk mempelajari prinsip dan konsep sains; 2) mengembangkan 

keterampilan ilmiah siswa sehingga mampu bekerja seperti layaknya seorang ilmuwan; 3) membiasakan siswa 

bekerja keras untuk memperoleh pengetahuan[2]. 

Menurut Julianto d.k.k (2011: 94) Sintak model pembelajaran inkuiri meliputi observasi untuk menemukan 

masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merencanakan eksperimen, melaksanakan eksperimen, 

melakukan pengamatan dan pengumpulan data, analisis data, dan terakhir penarikan kesimpulan[3]. 

Model pembelajaran langsung  merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif 

untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya 

bersifat deduktif. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahn 

utamanya dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap diperlukan untuk pemikiran 

kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Agar siswa dapat mengrmbangkan sikap dan pemikiran 

kritis, strategi pembelajaran langsung perlu dikombinasikan dengan strategi pembelajaran yang lain. 

Menurut Jihad dan Haris (2013: 14) hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderumg menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu 

tertentu. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang 

dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan ketrampilan siswa sehingga 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya hasil belajar yang baik dan memuaskan merupakan bukti 

dari pembelajaran yang efektif. Untuk mengukur hasil belajar dalam pembelajaran dapat diukur melalui tes 

maupun wawancara[4]. 

Dalam penelitian ini perlu adanya ruang lingkup dan batasan masalah agar penelitian lebih terarah. Ruang 

lingkup meliputi tempat pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Taman, waktu pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan pada bulan November 2016 kelas VII G dan VII H tahun ajaran 2016/2017 juga materi 

yang diajarkan dalam penelitian adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Batasan Masalah 

pada penelitian ini adalah model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian model pembelajaran Inkuiri dan 

model pembelajaran langsung, penelitian hanya difokuskan untuk mengkaji tentang pengaruh model  

pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar matematika, peneliti hanya difokuskan pada kelas VII SMP 

Negeri 3 Taman tahun ajaran 2016/2017, dan juga hasil belajar yang diukur hanya hasil belajar kognitif siswa 

yang dinilai dengan soal tes matematika materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

(independent variabel) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran Inkuiri dan model pembelajaran 

langsung. Sedanngkan variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang menjadi akibat atau dalam suatu 
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penelitian eksperimen disebut variabel respons. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap 

hasil belajar matematika pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di kelas VII 

SMP Negeri 3 Taman. Manfaat dari penelitian ini bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan rasa motivasi siswa 

agar terus meningkatkan hasil belajarnya dalam pembelajaran matematika. Dari hasil penelitian ini juga 

diharapkan menjadi pertimbangan guru untuk memilih metode pembelajaran yang paling tepat dalam 

menyampaikan materi pembelajaran matematika sehingga berdampak pada hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu tambahan yang berguna bagi peneliti 

serta menambah pengalaman dalam menghadapi keberagaman pola tingkah laku yang dimiliki siswa ketika terjun 

langsung di sekolah.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini 

menggunakan desain penelitian eksperimen. Peneliti menggunakan Posttest-Only Control Design. Alasan 

pemilihan Posttest-Only Control Design dikarenakan dalam penelitian ini hanya mengukur pasca perlakuan yang 

diterapkan pada pada kelas eksperimen. Dalam desain ini terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eskperimen diberi perlakuan yaitu penggunaan model pembelajaran inkuiri dan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran langsung. Setelah kedua kelas itu diukur keadaan setelah diberi perlakuan 

dengan diberi posttest.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Taman. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua kelas yaitu kelas VII G sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VII H sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes. Teknik yang digunakan penelitian ini 

menggunakan tes hasil belajar.  Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar tes hasil belajar. Dalam 

memudahkan penyusunan instrumen maka perlu digunakan kisi – kisi soal yang dilengkapi dengan pedoman 

penskoran. Pada lembar tes ini terdapat empat soal uraian. Materi yang digunakan dalam lembar tes adalah 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun prosedur/langkah-langkah pengumpulan data yaitu: 

a. Menentukan sampel yaitu 2 kelas dari 8 kelas menggunakan teknik purposive sampling dan didapat kelas 

VII G sebagai kelas eksperimen dan kelas VII H sebagai kelas kontrol. 

b. Melaksanakan pembelajaran di kelas eksperimen yaitu kelas VII G dengan menggunakan model 

pembelajaran Inkuiri dan di kelas kontrol yaitu di kelas VII H menggunakan model pembelajaran Langsung 

dengan materi yang sama yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 

c. Memberikan post-test pada kedua kelas dengan tes yang sama dan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 60 

menit. 

d. Menganalisis data yang telah diperoleh dari tes di kelas eksperimen dan tes di kelas kontrol  

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang nantinya bisa dipergunakan 

mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalias, uji 

homogenitas, dan uji hipotesis dengan uji t.  

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Data yang mempunyai distribusi normal berarti 

mempunyai sebaran yang normal pula. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji chi kuadrat 

(  Rumus yang digunakan adalah   . Setelah data dikatakan sudah berdistribusi normal, 

maka dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas 

pada masing-masing kategori data sudah terpenuhi ataukah belum. Dalam penelitian ini, uji homogen dilakukan 

dengan menggunakan uji F (fisher). Rumus Fhitung  yaitu  . Setelah data yang homogenitasnya 

terpenuhi maka dilakukan tahap analisis data lanjutan yaitu uji-t. Uji-t yang digunakan adalah uji kesamaaan dua 

rata-rata. Penggunaan uji-t ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika materi teorema 

Pythagoras antara siswa yang diajar dengan metode problem solving dengan metode ceramah kelas VIII SMP 

Negeri 2 Krian. Penelitian ini menggunakan uji dua pihak dengan rumus  

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian akan diuraikan melalui data yang telah diperoleh untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan hasil belajar matematika materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel antara siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran langsung  kelas VII SMP Negeri 3 
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Taman. Perhitungan nilai Chi-Kuadrat pada kelas VII G sebagai kelas eksperimen diperoleh  yaitu 3,62 

sedangkan nilai  dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 11,07050. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut didapatkan   dengan nilai 3,62  11,07050 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelas VII G berdistribusi normal. Perhitungan juga dilakukan pada kelas kontrol yaitu kelas VII H. 

Perhitungan nilai Chi-Kuadrat diperoleh  yaitu 6,5629 sedangkan nilai  dengan taraf signifikan 

5% diperoleh nilai sebesar 11,07050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan   

dengan nilai 6,5629  11,07050 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas VII H berdistribusi normal. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kelas VII G dan VII H berdistribusi normal.  

Setelah data dikatakan sudah berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan uji F (fisher). Pada pengujian homogenitas diawali dengan perhitungan varians masing-masing 

kelas yaitu kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas eksperimen yakni kelas VII G diperoleh nilai 

varians sebesar 58,21 sedangkan pada kelas VII H sebagai kelas kontrol diperoleh nilai varians sebesar 45,99.  

Perhitungan Fhitung  diperoleh nilai sebesar 1,57. Sedangkan Ftabel dengan taraf signifikan (α) 5%, dk penyebut 35 

dan dk pembilang juga 35 diperoleh nilai sebesar 1,76. Dikarenakan   Fhitung  Ftabel, yaitu 1,57  1,76 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua populasi bersifat homogen. 

Uji-t yang digunakan adalah uji kesamaaan dua rata-rata. Dalam penelitian ini ditetapkan bahwa H0  yaitu 

ada perbedaan hasil belajar matematika materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel antara siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran langsung  kelas VII SMP Negeri 3 

Taman. Dalam perhitungan thitung diperoleh nilai sebesar 5,23. Sedangkan ttabel berdasarkan signifikansi 0,05 

diperoleh 1,99444. diperoleh 5,23 <  -1,99444  atau  5,23 >  1,99444  maka H0 ditolak dengan kata lain H1 

diterima yang berarti ada perbedaan hasil belajar matematika materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran langsung  

kelas VII SMP Negeri 3 Taman.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dan  pengujian data dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran langsung  kelas VII SMP Negeri 3 Taman. Perbedaaanya 

dalam hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa yang diajar dengan model pembelajaran inkuiri pada kelas 

VII G dengan nilai rata-rata siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung pada kelas VII H. Nilai 

rata-rata siswa yang diajar dengan model pembelajaran inkuiri lebih baik yaitu 84,17daripada nilai rata-rata 

yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung yaitu 75,28. Perbedaan  yang kedua dapat dilihat dari 

banyaknya siswa yang nilainya lulus KKM. Kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran  

Inkuiri terdapat 8 siswa (22,2%) yang mendapatkan hasil belajar matematika yang rendah (dibawah KKM) dan 

28 siswa (78,8%) mendapatkan hasil belajar matematika yang tinggi (diatas KKM). Sedangkan dikelompok 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran langsung, terdapat 15 siswa (41,7%) yang mendapatkan hasil 

belajar matematika yang rendah (dibawah KKM) dan 21 siswa (58,3%) mendapatkan hasil belajar matematika 

yang tinggi (diatas KKM). Jika dilihat dari segi persentase, maka siswa yang mendapat hasil belajar matematika 

tinggi atau di atas KKM di kelompok ekperimen jumlahnya lebih banyak daripada dikelompok kontrol 

Berdasarkan nilai rata-rata siswa dan presentase ketuntasan nilai siswa tersebut dapat dikatakan bahwa 

pada proses pembelajaran dengan model pembelaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

Pengujian hipotesis juga dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar matematika materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran inkuiri 

dengan model pembelajaran langsung  kelas VII SMP Negeri 3 Taman.  Perhitungan uji t didapatkan thitung  yaitu 

5,23 dan juga diperoleh ttabel yaitu 1,99444. Berdasarkan signifikansi 0,05 diperoleh 5,23  <  -1,99444  atau  5,23  

>  1,99444. Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika materi persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran 

langsung  kelas VII SMP Negeri 3 Taman”. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, terlihat bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran Inkuiri terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel  kelas VII SMP Negeri 3 Taman. 
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Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses  belajar mengajar matematika 

lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disimpulkan saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah agar dapat menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai guna memberikan kesempatan 

guru dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran Inkuiri di kelas 

untuk menunjang hasil belajar siswa.. 

2. Bagi guru matematika, diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran Inkuiri dalam pembelajaran 

matematika sebagai salah satu cara untuk mengingkatkan hasil belajar matematika siswa dikelas.Bagi 

Siswa 

Siswa harus terus meningkatkan hasil belajarnya demi menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dengan penerapan 

metode problem solving, siswa harus lebih kreatif dalam memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan matematika 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa dalam proses pembelajaran 

yang diterapkan selama ini hanya berpusat pada guru sedangkan siswa bersifat pasif. 

Sehingga guru menjadi sumber utama dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan 

yang mengakibatkan hasil belajar siswa kurang maksimal. Maka dari itu diperlukan 

perbaikan agar menjadikan siswa terlibat aktif dan guru sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran yaitu dengan cara belajar secara kelompok dan teman sebaya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap hasil belajar matematika siswa SMPN 1 

Wonoayu kelas VII ?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap hasil belajar matematika 

siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kuantitatif dengan rancangan true eksperimental design desain post-test only control 

design. Pengumpulan datanya menggunakan metode tes yaitu tes hasil belajar. 

Populasinya adalah seluruh kelas VII SMPN 1 Wonoayu berjumlah 10 kelas. 

Dengan teknik simple random sampling, sampel penelitian ini yaitu kelas VII E 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII F sebagai kelas kontrol berjumlah 37 siswa. 

Teknik analisis data menggunaan uji-t. Ditunjukkan hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI mendapatkan hasil thitung sebesar  dan 

ttabel sebesar 1,99346 maka thitung  ttabel  dengan . Hal ini berarti H1 

diterima dan H0 ditolak yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar matematika 

siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model 

pembelajaran langsung siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII, dapat disimpulkan ada 

pengaruh model pembelajaran (kooperatif tipe TAI dan langsung) terhadap hasil 

belajar matematika siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII.  

 

Kata kunci: Hasil Belajar, Kooperatif Tipe TAI 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menggembangkan ilmu pengetahuaan dan teknologi. 

Dengan tingginya Kualitas pendidikan membawa dampak positif seperti kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan pemahaman ilmu 

pengetahuan dasar melalui matematika. Matematika merupakan ilmu dasar yang dipelajari di semua lapisan 

jenjang pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi.  

Proses pembelajaran matematika yang baik dan efektif akan menghasilkan suatu yang positif bagi siswa. 

Dampak positif yang diberikan yaitu siswa mampu memahami dan mengimplementasikan pembelajaran 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang diperoleh setelah proses belajar inilah yang disebut 

hasil belajar. Menurut Kunandar (2014:62) “Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif, afektif, psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar”.[1] Dalam proses pembelajaran matematika melibatkan peran guru. Peran guru dianggap sangat 

penting sebagai fasilitator yang mempunyai peran aktif dalam pembelajaran. Agar tercapai adanya proses 

belajar matematika yang di inginkan, diperlukan adanya proses pembelajaran yang kreatif, efektif, menarik, dan 

inovatif. Namun dalam kenyataannya dalam proses pembelajaran yang diterapkan selama ini hanya berpusat 

pada guru sedangkan siswa hanya bersifat pasif.  

Dalam prakteknya, kita mengetahui banyak guru yang menggunakan model pembelajaran langsung dalam 

menyampaikan suatu materi. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Sehingga guru menjadi sumber utama dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan. Model pembelajaran 
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langsung menurut peneliti dianggap tidak efektif karena hanya guru saja yang aktif menyampaikan materi 

sedangkan siswa bersifat pasif dalam menerima materi dalam proses pembelajaran sehingga berakibat pada hasil 

belajar siswa yang kurang maksimal. Menurut Majid (2013:75) mengungkapkan Kelemahan model 

pembelajaran langsung antara lain a). Guru memainkan peran pusat, kesuksessan strategi pembelajaran ini 

bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, dan antusias, siswa 

dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiaannya dan pembelajaran menjadi terhambat b). Model pembelajaran 

langsung sangat bergantung pada komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan 

pembelajaran yang buruk pula.[2]  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran langsung dianggap membosankan bagi 

siswa jika guru kurang memiliki kemampuan menyampaikan materi secara kreatif. Maka dari itu diperlukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran agar menjadikan siswa terlibat secara aktif dalam memahami konsep 

materi pembelajaran dan guru cukup sebagai fasilitator dalam menanamkan konsep materi pembelajaran yang 

disampaikan misalnya dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI.  

Menurut Majid (2013:174) mengungkapkan Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok secara kalaborasi, yang 

anggotanya terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe yaitu STAD (Student Teams Achievement Devisions), tipe Jigsaw, 

tipe TAI (Team Assisted Individualization), tipe investigasi kelompok, tipe pendekatan struktural dan lain-lain.[2] 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) adalah perpaduan cara belajar 

individual dengan cara belajar kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) merupakan salah satu jenis model pembelajaran efektif yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini didukung oleh Alsa (2011:88) yang berjudul “Pengaruh model belajar Team 

Assited Individualization terhadap prestasi belajar statistika pada mahasiswa psikologi” mengemukakan 

bahwa adanya perbedaan kelompok mahasiswa yang diajar dengan metode TAI (Team Assisted 

Individualization)  rata-rata prestasi statistika lebih tinggi dari pada kelompok yang diajar menggunakan 

metode belajar langsung.[3]  

Dalam proses pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) menekankan pada 

kemampuan individu siswa. Individualisasi setiap siswa dianggap perlu karena setiap siswa mempunyai 

pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang berbeda. Dalam prakteknya siswa belajar secara individu dan 

hasil belajar yang diperoleh di bawah ke kelompok untuk didiskusikan, sehingga siswa yang lemah dapat 

terbantu menyelesaikan masalahnya dan siswa yang mempunyai daya serap tinggi dapat mengembangkan 

kemampuannya dan ketampilan dalam menjelaskan. Dengan demikian siswa dituntut aktif di setiap kelompok 

belajarnya dalam proses kegiatan belajar matematika.  

Pada penelitian ini penulis memilih SMPN 1 Wonoayu karena memiliki relasi yang baik dengan Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya dan masih kurangnya kualiatas siswa yang berada di SMPN 1 Wonoayu 

dibandingkan kualitas siswa di sekolah sekitarnya. Sehingga penulis ditempatkan oleh pihak Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menggambil judul ”Pengaruh Model Kooperatif Tipe TAI Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa SMPN 1 Wonoayu Kelas VII”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah yaitu adakah pengaruh 

model pembelajaran (kooperatif tipe TAI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika siswa SMPN 1 

Wonoayu kelas VII ?. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adakah pengaruh model pembelajaran (kooperatif tipe TAI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika 

siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII. 

Penelitian ini didasarkan oleh variabel bebas yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) dan model pembelajaran langsung. Variabel terikat yang digunakan adalah hasil belajar 

matematika siswa, hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai post-test yang diambil setalah 

proses pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) dan model 

pembelajaran langsung. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian true eksperimental design (eksperimen yang betul-betul) dengan desain post-test only control design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII yang berjumlah 10 kelas. 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII E dan kelas VII F yang dipilih secara acak menggunakan teknik 

simple random sampling. Kelas VII E sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI  yang berjumlah 37 siswa dan kelas VII F sebagai kelas kontrol yang diberi 

perlakuan menggunakan model pembelajaran langsung yang berjumlah 37 siswa.  
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode tes. Dengan tes ini akan diperoleh suatu 

gambaran tingkat ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dan model pembelajaran langsung. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes hasil 

belajar siswa. Lembar tes dalam penelitian ini berbentuk tes tulis yang dilakukan diakhir (post-test) dengan 

menggunakan lembar tes berbentuk uraian sebanyak 5 soal yang berdurasi 40 menit. Lembar tes yang digunakan 

dalam penelitian ini telah divalidasi oleh guru pembimbing di SMPN 1 Wonoayu yang disebut dengan 

pengujian validasi isi. 

Dalam teknik analisis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yang bertujuan untuk mengetahui 

normalitas dan homogenitasnya. Selanjutnya pengujian analisis hipotesis dengan menggunakan analisis uji-t. 

Dalam penelitian ini uji-t digunakan untuk menggetahui perbedaan hasil belajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa.  

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, nilai hasil belajar tertinggi yang dapat dicapai 

pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah adalah 60, sedangkan nilai hasil belajar tertinggi yang 

dapat dicapai pada kelas kontrol adalah 97 dan nilai terendah adalah 40. Diperoleh rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen dengan  dan kelas kontrol dengan .  

Pada ketuntasan belajar individu dengan kriteria siswa mendapat sekurang-kurangnya mencapai 75% dari 

nilai maksimal yang diperoleh pada lembar tes post-test, di kelas eksperimen sebanyak 33 siswa yang tuntas dan 

4 siswa yang tidak tuntas, sedangkan pada kelas kontrol 24 siswa tuntas dan 13 siswa tidak tuntas. Untuk 

ketuntasan belajar klasikal dengan kriteria sekurang-kurangnya mencapai 85% dari siswa yang berhasil 

mencapai ketuntasan belajar secara individu, pada kelas eksperimen dapat dilihat bahwa tuntas belajar dengan 

presentase 89,19%, sedangkan pada kelas kontrol dengan presentase 64,87% sehingga kelas eksperimen 

dikatakan tuntas belajar secara klasikal dan kelas kontrol dikatakan tidak tuntas belajar secara klasikal. 

Diperoleh hasil uji prasyarat hipotesis, uji normalitas dengan perhitungan chi-kuadrat pada kelas eksperimen 

diperoleh hitung sebesar 7,90 dan tabel  sebesar 11,1 maka hitung tabel  dengan sehingga data 

kelas eksperimen yaitu VII E berdistribusi normal. Sebaliknya, uji normalitas kelas kontrol diperoleh hitung 

sebesar 1,02 dan tabel  sebesar 11,1 maka hitung tabel  dengan sehingga data kelas kontrol 

yaitu VII F berdistribusi normal.  

Uji homegenitas dengan uji-F diperoleh Fhitung sebesar  dan Ftabel  sebesar  maka Fhitung  Ftabel  

dengan  sehingga kedua varians homogen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua kelas yaitu 

kelas VII E sebagai kelas eksperimen  dan kelas VII F sebagai kelas kontrol homogen. 

Perhitungan uji hipotesis menggunakan analisis uji-t menghasilkan thitung sebesar  dan ttabel adalah  

dengan derajat kebebasan (dk) = 72 dan taraf signifikan 0,05 menghasilkan 1,99346. Hal ini berarti thitung  ttabel  

dengan . Sehingga, H0 yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model pembelajaran langsung siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII 

ditolak dan H1 yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dan model pembelajaran langsung siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII diterima. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model pembelajaran langsung siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diatas diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa pada 

kelas eksperimen dengan  dan kelas kontrol dengan . Untuk ketuntasan belajar, pada 

kelas eksperimen jumlah siswa yang tuntas belajar berjumlah 33 dan 4 siswa tidak tuntas maka didapat 

presentase kentuntasan belajar klasikal adalah 89,19%, sedangkan pada kelas kontrol jumlah siswa yang tuntas 

belajar berjumlah 24 dan 13 siswa tidak tuntas maka presentase ketuntasan belajar klasikal adalah 64,87%. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih baik dan 

efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung. 

Hal ini juga dapat dilihat dari analisis data yang telah diuraikan diatas menggunakan uji-t diperoleh thitung 

sebesar  dan berdasarkan tabel dengan derajat kebebasan = (37+37-2) menghasilkan 72 dan taraf signifikan 

sebesar 5% (0,05) mendapatkan ttabel sebesar 1,99346. Hal ini berarti thitung  ttabel  dengan  

sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, karena terjadi penolakan pada H0 dan penerimaan H1 maka ada perbedaan 

hasil belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model pembelajaran 

langsung siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, karena ada perbedaan hasil belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model pembelajaran langsung siswa SMPN 1 
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Wonoayu kelas VII, sehingga ada pengaruh model pembelajaran (kooperatif tipe TAI dan langsung) terhadap 

hasil belajar matematika siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih baik dan efektif dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, dikarenakan model pembelajaran kooperatif siswa berinteraksi 

dengan siswa yang lain dengan aktif dan siswa bertanggung jawab terhadap penjelasan dari setiap jawaban yang 

diperoleh dari pekerjaannya dan diskusi. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam pengujian hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran (kooperatif tipe TAI dan langsung) terhadap hasil belajar 

matematika siswa SMPN 1 Wonoayu kelas VII.  

Dengan kata lain, model pembelajaran kooperatif tipe TAI  lebih baik daripada model pembelajaran 

langsung pada pokok bahasan bentuk aljabar pada siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu. 

Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Bagi guru lain, model pembelajaran kooperatif tipe TAI bisa dijadikan reverensi dalam melakukan proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena model pembelajaran kooperatif 

berpotensi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru lain diharapkan bisa menggunakan model pembelajaran lain yang berpotensi meningkatkan hasil 

belajar siswa dan tetap memperhatikan tujuan dari proses belajar mengajar. 

3. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI maupun model pembelajaran lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika disebabkan karena 

kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep matematika, pembelajaran yang 

kurang inovatif, siswa tidak aktif dan kreatif. Oleh karena itu dibutuhkan model 

pembelajaran yang dapat mmbantu siswa aktif dan menguasai konsep dan materi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran 

Students Teams Achievement Divisions (STAD) dengan model pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi phytagoras Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri2  Sedati Tahun Ajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMP Negeri 2 Sedati kelas VIII yang terbagi dalam 10 kelas yaitu kelas 

VIII A- VIII J, serta sebagai sampelnya adalah siswa kelas VIII F sebagai kelas 

eksperimen yang diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran Students 

Teams Achievement Divisions (STAD) dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol yang 

diberikan model pembelajaran langsung dengan teknik Random Sampling. Data 

dianalisis menggunakan uji-t dengan taraf signifikan α = 0,05. Hasil analisis data 

diperoleh thitung > ttabel (9,19 > 1,99547), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika yang diberi perlakuan 

model pembelajaran STAD dengan diberi model pembelajaran langsung, sehingga 

ada pengaruh model pembelajaran STAD terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 

2 Sedati 
  

Kata kunci:  Students Teams Achievement Divisions, Hasil Belajar, Langsung 
 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya zaman, bangsa Indonesia terus mengadakan perbaikan – perbaikan sebagai 

tahap penyempurnaan terhadap berbagai bidang kehidupan bangsa. Dalam hal ini, bidang pendidikan 

merupakan bagian dari pembangunan. Pendidikan adalah suatu proses berlangsung terus-menerus yang dialami 

oleh setiap manusia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan yang diharapkan, maka pendidikan mendapat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam UU No. 20, Tahun 2003 Bab I 

menyebutkan, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."[1] 

Maka dari itu sistem pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan potensi siswa, terutama pada 

bidang matematika.Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan 

formal memegang peranan terpenting, karena matematika adalah ilmu dasar yang sangat mendudukung 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kenyataannya Matematika adalah salah 

satu pelajaran yang kurang dikuasai dan diminati oleh siswa karena dianggap bahwa matematika itu sulit 

dimengerti. 

Salah satu aspek yang mendorong siswauntuk menguasai materi pada matematika yaitu berasal dari 

pendidik, dalam pendidikan tidak dapat lepas dari peran guru sebagai fasilisator dan bukan sumber utama 

pembelajaran. 

Trianto (2007:3) mengungkapkan bahwa : 

Untuk menumbuhkan sikap aktif, dan kreatif pada siswa, dibutuhkan guru yang memilih suatu model 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti : materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia, sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah di terapkan tercapai.[2] 
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Salah satu model yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa adalah menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Students Teams Achievement Devisions (STAD).Karena model pembelajaran ini cukup 

sederhana. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Trianto (2007:56) : 

“Model pembelejaran tipe STAD ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang cukup sederhana.Hal 

ini dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih dekat kaitannya dengan pembelajaran 

konvensional. Hal ini dapat dilihat pada fase 2 dari fase – fase pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu adanya  

penyajian informasi atau materi pelajaran. Perbedaan model ini dengan model konvensional terletak pada 

adanya pemberian penghragaan pada kelompok”. [2] 

Menurut Slavin (dalam Trianto 2007: 52) Gagasan utama dalam STAD adalah memacu siswa agar saling 

mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Dengan kondisi 

siswa yang kurang mampu dalam memahami materi pembelajaran matematika, maka pembelajaran STAD ini 

diharapkan mampu meningkatkan semangat siswa dalam belajar, bertanya kepada guru, berdiskusi, bekerja 

sama atau saling membantu dalam memahami pelajaran dan dapat mempermudah siswa belajar matematika.  [2] 

Seperti yang dikemukakan oleh Ni Made Sunilawati, Nyoma Dantase, dan I Made dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap  Hasil Belajar Matematika  Ditinjau 

Dari Kemampuan Numerik Siswa Kelas IV SD” bahwa Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

guru merasa lebih ringan pekerjaannya, karena untuk memahami materi pelajaran guru sudah dibantu oleh siswa 

sehingga penanganan kesulitan belajar siswa lebih mudah. Bagi siswa dapat memperoleh pengalaman hidup 

bersama melalui kerja sama dalam kelompok, mampu memberikan sikap positif dan percaya diri, karena dalam 

pembelajaran ada saling ketergantungan positif. Ketergantungan semacam ini selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Jadi 

hal yang menarik dari pembelajaran ini adalah adanya harapan selain memiliki dampak pembelajaran, yaitu 

berupa peningkatan hasil belajar peserta didik (student achievement) juga mempunyai dampak pengiring seperti 

keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini mutlak diperlukan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan 

kehidupan bernegara.[3] 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Students Teams Achievement Divisions (STAD) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pokok 

Bahasan Phytagoras Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017”Dari latar 

belakang yang diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Adakah 

pengaruh model pembelajaran (Students Teams Achievement Divisions (STAD) dan model pembelajaran 

langsung) terhadap hasil belajar siswa pada materi Phytagoras kelas VIII SMP Negeri 2 Sedati?” 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran (Students Teams Achievement Divisions (STAD) dan model 

pembelajaran langsung) terhadap hasil belajar siswa pada materi phytagoras Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2  

Sedati.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut 

Sugiyono (2012:305) dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuisioner.Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar siswa. Tes hasil belajar siswa digunakan untuk 

mengukur hasil pemahaman siswa dan kemampuan penalaran siswa terhadap matematika.[4] Rancangan 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian eksperiment dengan desain posstest, sedangkan 

data penelitian ini diperoleh dari tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah pembelajaran. Sample yang 

digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu kelas kontrol dan kelas eksperiment.  

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat- syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa SMP 

Negeri 2 Sedati kelas VIII yang terbagi dalam 10 kelas yaitu kelas VIII A-VIII J. Dalam menentukan sampel 

penelitian peneliti menggunkan teknik Simpe Random Sampling yang dilakukan secara acak tanpa 

memerhatikan karakteristik dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 10 kelas yang diberikan untuk 

dipilih menjadi sebuah kelas penelitian yaitu kelas VIII A sampai VIII J. Untuk memilih kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diantara 10 kelas tersebut digunakan  metode undian dengan cara membuat 12 gulungan kertas 

dimana 10 gulungan kertas yang didalamnya telah ditulis VIII A sampai VIII J dan 2 gulungan kertas yang 

didalamnya ditulis kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Pengambilan kertas dilakukan secara 2 kali dan 

terpilihlah kelas VIII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakakn metode tes. Tes diujikan diakhir proses 

pembelajaran (posttest). Soal tes diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada akhir 

pembelajaran.Dalam penelitian ini tes yang digunakan berbentuk tes subyektif yang berjumlah 6 soal. Masing-

masing siswa dikelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan waktu yang sama untuk menyelesaikan soal dalam 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

107 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

waktu 60 menit. Setiap tahapan diberi skor 1, lalu total skor yang didapat dibagi dengan skor maksimal 

kemudian dikalikan 100, sehingga total nilai yang didapat adalah 100. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas untuk menentukan data 

yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, analisis data menggunakan rumus uji-t 

(uji kesamaan dua rata-rata). 

 

III. PEMBAHASAN 

 Menurut analisis data kemampuan awal matematika menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama-sama berdistribusi normal dan homogen. Hal ini juga 

terjadi pada analisis data hasil belajar karena Fhitung1,17 < Ftabel = 1,72, begitu juga dengan uji normalitas yang 

dilakukan diperoleh bahwa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama berdistribusi normal.  

 Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis diperoleh kelompok dengan menggunakan model pembelejaran 

STAD didapat rata-rata 85,09, sedangkan kelompok dengan model pembelejaran langsung didapat rata-rata 

65,77. Hal ini menunjukkan bahwa model   pembelejaran STAD telah memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Model pembelajaran yang digunakan oleh peneliti telah berhasil 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa terutama pada materi phytagoras. 

 Dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji-t juga menunjukkan thitung = 29,19  dan berdasarkan tabel 

dengan dk = (35 + 35 – 2) = 68 dan taraf signifikan = 0,05 diperoleh ttabel = 1,99547. Menurut analisis dari hasil 

penelitian tersebut dapat diketahui adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, menunjukkan bahwa model pembelejaran STAD berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa lebih baik daripada 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya model 

pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achievement Divisions (STAD) dengan model pembelajaran 

langsungterhdadap hasil belajar siswa pada materi phytagoras kelas VIII SMP Negeri 2 Sedati. 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada pembaca adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah agar dapat menyerdiakan fasilitas pembelajaran yang memadai guna memberikan kesempatan 

guru dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajarn dengan metode tipe Students Teams Achievement 

Divisions (STAD) di sekolah untuk menunjang hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru matematika, diharapkan dapat menerapkan Students Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

pembelajaran sebagai salah satu cara untuk mengingkatkan hasil belajar siswa dikelas. 

3. Bagi siswa untuk leih aktif dan leih berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung sehingga materi yang 

disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik 
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Berdasarkan pengamatan di lapangan seperti di SMPN 1 Wonoayu, penerapan 

metode langsung dalam pembelajaran matematika dan rendahnya tingkat hasil belajar 

siswa kelas VII pada materi bentuk aljabar menjadi penyebab utama dilakukannya 

penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 

model pembelajaran (SAVI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VII SMPN 1 Wonoayu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian true experimental design yang berbentuk post-test control group 

design.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

tes yaitu post-test. Dengan populasi seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu yang 

berjumlah 10 kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random 

sampling yang menghasilkan dua kelas masing-masing terdiri dari 37 siswa sebagai 

sampel yaitu kelas VII G sebagai  kelas eksperimen dan VII F sebagai kelas kontrol. 

Peneliti menganalisis data dengan menggunakanUji-t. Diperoleh  sebesar 4,003 

dan  sebesar 1,993 sehingga . Hal ini berarti  ditolak dan  

diterima sehingga terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran SAVI dengan model pembelajaran langsung pada 

siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh model 

pembelajaran (SAVI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMPN 1 Wonoayu. 

 

Kata kunci: Hasil belajar, SAVI, pembelajaran langsung 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal utama dalam kelangsungan hidup manusia. Karena pengetahuan dan 

kemampuan yang diperoleh dari pendidikan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Dalam mewujudkan suatu 

pendidikan untuk melatih, menggali dan menyalurkan potensi-potensi tersebut dengan maksimal perlu 

dilaksanakan suatu pembelajaran. Menurut winatapura (dalam Hamzah dan Muhlisrarini, 2014:42) kata 

“pembelajaran bisa dikatakan diambil dari kata instruction yang berarti serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa”[1]. Serangkaian kegiatan tersebut melibatkan 

beberapa komponen yang meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan proses dasar 

dari pendidikan, dengan adanya suatu pembelajaran membawa dampak positif di dunia pendidikan. Dengan 

berlangsungnya proses pembelajaran akan menciptakan kondisi yang kondusif yang menjadikan interaksi 

komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan komponen pembelajaran mencapai tujuan 

pembelajaran. Pada penerapannya pembelajaran meliputi berbagai aspek salah satunya pembelajaran 

matematika.  

Matematika adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang 

pasti namun memiliki konsep yang abstrak dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran matematika mengajarkan bagaimana melihat suatu permasalahan dengan sudut pandang 

yang lain,  dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara logika dan rasional. Mengingat pentingnya 

matematika dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan setiap manusia untuk menguasai matematika sejak dini. 

Namun realita disekolah, pelajaran matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan bagi 

sebagian siswa. Matematika hanyalah pelajaran yang penuh dengan angka-angka, perhitungan, dan latihan  soal 

yang sulit, hal ini menyebabkan siswa malas dan enggan untuk belajar matematika.  

Menurut (kemendikbud, 2012): 

Berdasarkan hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) menunjukkan: 

siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, 
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(2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) 

melakukan investigasi.  

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa masih sangat rendah yang berbanding lurus 

dengan hasil belajarnya. Rendahnya tingkat kemampuan siswa mengakibatkan rendahnya hasil pembelajaran 

pula dan sebaliknya.  

“Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya” (Sudjana, 2010:22)[2]. Hasil belajar dijadikan sebagai indikator bagi siswa dan guru. Bagi siswa 

hasil belajar digunakan untuk megukur ketuntasan siswa terhadap suatu pelajaran. Dan bagi guru hasil belajar 

digunakan untuk mengukur keberhasilan seorang guru dalam proses belajar mengajar baik dari segi penguasaan 

kelas maupun penyampaian materi. 

Dalam penelitian ini penulis memilih bentuk aljabar sebagai materi penelitian dikarenakan materi ini 

merupakan materi kelas VII pada semester ganjil. Materi bentuk aljabar merupakan dasar dari matematika, 

namun sebagian siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi ini. 

Penulis memilih SMPN 1 Wonoayu karena sekolah tersebut memiliki relasi yang baik dengan Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya. Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang proses 

pembelajaran, namun kualitas siswanya masih kurang menonjol jika dibandingkan dengan sekolah disekitarnya. 

Berdasarkan permasalahan diatas diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalah tersebut. Oleh 

karena itu perlu adanya identifikasi penyebab permasalahan terlebih dahulu. Menurut penulis salah satu 

penyebab utama permasalahan yang di timbulkan dalam pembelajaran adalah penerapan metode langsung dalam 

pembelajaran matematika, karena metode tersebut terpusat pada guru, menyebabkan siswa menjadi pasif dan 

proses pembelajaran menjadi membosankan sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. 

Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi terhadap proses pembelajaran matematika agar lebih menarik dan 

menyenangkan. Salah satunya adalah model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual).  

Menurut Rusman (2012:373-374): 

Dave Meier menyajikan suatu sistem lengkap untuk melibatkan kelima indera dan emosi dalam proses 

belajar yang merupakan cara belajar secara alami yang dikenal dengan model SAVI, yaitu Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelectual. Somatis artinya belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditori, belajar dengan berbicara 

dan mendengar. Visual, artinya belajar mengamati dan menggambarkan. Intelektual, artinya belajar dengan 

memecahkan masalah dan mendengarkan[3]. 

Model pembelajaran SAVI berpusat pada siswa karena model pembelajaran ini menggabungkan gerak fisik, 

aktifitas intelektual alat indera dan otak sehingga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan jurnal yang dikemukakan oleh Rina Frestia (2014) yang berjudul “Pengaruh model 

pembelajaran SAVI dan model PBL berbantu CD interaktif terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok 

sudut kelas VII” mengemukakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran SAVI dengan menggunakan pembelajaran konvensional.  

Demikian juga dengan jurnal yang dikemukakan oleh Haerudin (2015) yang berjudul “Pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik dan kemandirian belajar siswa 

SMP” mengemukakan bahwa kemandirian siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan SAVI lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan  pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan uraian diatas diperoleh model pembelajaran SAVI dapat dijadikan solusi untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang di hadapi siswa untuk mendapatkan hasil belajar matematika yang 

memuaskan. Sehubungan dengan penelitian ini penulis mengangkat judul “Pengaruh Model Pembelajaran Savi 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Vii Smpn 1 Wonoayu”.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut “Adakah pengaruh model pembelajaran (SAVI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VII SMPN 1 Wonoayu?” 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Adakah pengaruh model pembelajaran (SAVI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMPN 1 Wonoayu. 

Penelitian ini didasarkan oleh variabel bebas yaitu model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intllectual) dan model pembelajaran langsung. Variabel terikat yang digunakan adalah hasil belajar matemaika 

siswa, hasil belajar siswa yang imaksud adalah nilai post-test siswa setelah dilakukan setelah proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SAVI dan model pembelajaran langsung. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah desain 

eksperimen yang berbentuk True Experimental design (eksperimen yang betul-betul)yang dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan pengambilan sampel secara acak. Desain True Experimental yang 

digunakan adalah Post-test Control Group Design. 
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Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu sebanyak 10 kelas. 

Berdasarkan keterangan dari kepala sekolah, seluruh kelas pada populasi ini memiliki kemampuan yang sama. 

Tidak ada kelas unggulan, dan pembagian kelas dilakukan secara homogen.Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik simple random sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara acak tanpa 

memerhatikan karakteristik dari populasi tersebut.Dari 10 kelas yang menjadi populasi, dilakukan pengundian 

untuk memilih dua kelas yang akan dijadikan sampel. Dan sampel dari penelitian ini adalah kelas VII F dan 

kelas VII G. Lalu dilakukan pengundian kembali untuk menentukan kelas yang akan dijadikan kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Setelah pengundian didapat kelas VII F yang berjumlah 37 siswa sebagai kelas kontrol 

dengan model pembelajaran langsung dan kelas VII G sebanyak 37 siswa sebagai kelas eksperimen dengan 

perlakuan model pembelajaran SAVI.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakakn metode tes. Tes diujikan diakhir proses 

pembelajaran (posttest). Instrumen penelitian ini yaitu lembar tes hasil belajar. Lembar tes berbentuk tes uraian 

5 soal dengan durasi waktu 60 menit. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji persyaratan 

analisis untuk menentukan data yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, analisis 

data menggunakan rumus uji-t (uji kesamaan dua rata-rata). 

 

III. PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, pada kelas eksperimen nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa yaitu 100 dan nilai terendah 64, sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi 97 dan nilai 

terendah 42. Nilai rata-rata kelas eksperimen diperoleh  sedangakan pada kelas kontrol diperoleh 

. 

Hasil uji persyaratan, uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh 

 dan pada kelas kontrol diperoleh  

sehingga diketahui data kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Dan uji homogenitas diketahui 

memiliki varians yang homogen dengan hasil . 

Perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh dan dengan 

dk = (37 +37– 2) =72 dan taraf signifikan = 5%,sehingga ,  berada 

didaerah penolakan H0. Sehingga H0  yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran SAVI dan model pembelajaran langsung siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu 

ditolak dan H1 yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran 

SAVI dan model pembelajaran langsung siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu diterima. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMPN 1 Wonoayu yang menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

dengan model pembelajaran langsung. 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diatas rata-rata nilai dari kelas eksperimen yaitu 

 lebih besar dari pada rata-rata nilai kontrol yaitu , hal ini menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatics, Auditory, Visual, Intellectual) lebih 

baik dari pada kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

Pada analisis data diatas dengan menggunakan rumus uji-t diperoleh  dan  

dengan dk = (37+37 – 2) =72 dan taraf signifikan = 5%, sehingga , 

sehingga terjadi penolakan pada H0 dan penerimaan H1, karena terjadi penerimaan H1 maka ada perbedaan hasil 

belajar matematika siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu yang menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual) dengan model pembelajaran langsung.. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, karena ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 

1 Wonoayu yang menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dengan 

model pembelajaran langsung maka ada pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada pengujian hipotesis disimpulkan 

bahwa Ada pengaruh model pembelajaran (SAVI dan langsung) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

VII SMPN 1 Wonoayu. 

Saran 

Dengan kata lain model pembelajaran SAVI lebih efektif dibandingkan model pembelajaran langsung pada 

pokok bahasan bentuk aljabar pada siswa kelas VII SMPN 1 Wonoayu. Sehubungan dengan simpulan terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagi berikut: 
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1. Guru dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk menunjang proses 

pembelajaran 

2. Diharapkan guru mampu menjadi fasilator dan motivator dalam proses pembelajaran dan memerankan 

siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. 

3. Guru dapat menjadikan model pembelajaran SAVI sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena model pembelajaran ini berpotensi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Penelitian ini dilatar belakangi sikap peserta didik yang pasif dan menganggap 

pendidik sebagai sumber belajar yang paling benar. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh strategi pembelajaran inkuiri terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas IX SMP Negeri 2 Sedati.Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan desain penelitian true experimental design yang 

berbentuk post-test only control design. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode tes yaitu post-test. Dengan populasi seluruh 

peserta didik SMPN 2 Sedati kelas IX yang berjumlah 10 kelas. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik random sampling yang menghasilkan dua kelas masing-

masing terdiri dari 32 peserta didik sebagai sampel yaitu kelas kelas IX E sebagai 

kelas eksperimen dan IX D sebagai kelas kontrol.Metode pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah uji-t. Dengan taraf signifikan α = 0,05 menunjukkan bahwa ada 

pengaruh strategi pembelajaran Inkuiri dan strategi pembelajaran langsung terhadap 

hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Sedati. Ini terbukti diperolehnya ttabel = 

1,99897 dan thitung = 3,0899 maka dapat disimpulkan bahwa   thitung > ttabel 

(3,0899 > 1,99897), dengan demikian hipotesis diterima terbukti ada perbedaan hasil 

belajar peserta didik yang diberi perlakuan strategi pembelajaran Inkuiri dengan 

diberi strategi pembelajaran langsung, sehingga ada pengaruh strategi pembelajaran 

Inkuiri dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 

2 Sedati. 

 

Kata kunci: Strategi Pembelajaran Inkuiri, Hasil Belajar, Strategi Pembelajaran 

Langsung 

 
I. PENDAHULUAN 

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan masalah  yang sangat penting untuk 

mendapatkan perhatian dan penanganan yang sesuai perkembangan zaman yang ada. Oleh sebab itu, berbagai 

cara dan usaha digunakan dalam upaya untuk memajukan pendidikan serta mengatasi berbagai kendala yang 

timbul guna menunjang tujuan pendidikan. 

Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab I (dalam Amri, 2010:1) mengungkapkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukkan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.[1] 

Pentingnya belajar matematika tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, 

dengan mempelajari matematika seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, 

kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya.  

Matematika itu penting baik sebagai alat bantu, sebagai ilmu, sebagai pembentuk sikap maupun sebagai 

pembimbing pola pikir. Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka matematika perlu 

dipahami dan dikuasai oleh semua lapisan masyarakat tak terkecuali peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa. Maka dari itu, sistem pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, 

terutama pada bidang matematika. Namun, matematika sering dianggap sebagi ilmu yang hanya menekankan 

pada kemampuan berpikir logis dengan penyelesaian yang tunggal dan pasti. Hal ini menyebabkan matematika 

menjadi mata pelajaran yang di takuti dan dijauhi peserta didik. 

Untuk meningkatkan minat perserta didik terhadap matematika maka mengajarkan matematika 

membutuhkan cara yang tepat dan efektif agar peserta didik dengan mudah memahami dan mencermati isi 
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materi yang diajarkan. Faktanya yang terjadi adalah pendidik dianggap sumber belajar yang paling benar. Proses 

pembelajaran yang terjadi memposisikan peserta didik sebagai pendengar ceramah pendidik. Akibatnya proses 

belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan peserta didik malas belajar. Sikap peserta didik yang 

pasif tersebut ternyata tidahk hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu melainkan hampir terjadi pada semua 

mata pelajaran termasuk matematika. 

Trianto (2007:9) mengungkapkan bahwa dalam mengajarkan suatu materi tertentu harus dipilih model 

pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya materi pembelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif peserta didik, dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat tercapai.[2] 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari suatu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Inquiry berasal dari kata “to inquire” yang berarti ikut serta, atau 

terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. 

Thorstone (Dalam Julianto, 2011:88) mengungkapan bahwa: 

Inkuiri merupakan suatu kegiatan peserta didik mencari sesuatu sampai tingkatan “yakin” (belief-percaya) 

tingkatan ini dicapai melalui dukungan fakta, analisia interpretasi serta pembuktiannya. Bahkan lebih dari itu 

dalam inkuiri akan dicari tingkat pencarian alternatif pemecahan masalah tersebut. [3] 

Menurut Setyanto (2014:205-206)  inkuiri ada tiga macam, yaitu : 

a. Inkuiri Terbimbing 

Pada inkuiri terbimbing, peeserta didik memperoleh pedoman sesuai dengan kebutuhan.Pada umumnya, 

pedoman diberikan dalam bentuk pertanyaan.Pada kondisi peserta didik belum memiliki pengalaman belajar 

dengan inkuiri, pendidik memberi bimbingan dan pengarahan secara detail. 

b. Inkuiri Bebas 

Pada inkuiri bebas, peserta didik melakukan penelitian sendiri atau secara mandiri sebagaimana seorang 

ilmuwan.Peserta didik harus mengidentifikasi serta merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendaka 

deselidiki. 

c. Inkuiri Bebas yang Dimodifikasi 

Pada inkuiri bebas yang dimodifikasi, pendidik memberikan suatu permasalahan, kemudian peserta didik 

diminta untuk memecahkan melalui pengamatan, eksplorasi, serta prosedur penelitian.[4] 

Pembelajaran inkuiri ini bertujuan untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk membangun kecakapan-

kecakapan intelektual (kecakapan berfikir terkait dengan proses-proses berfikir reflektif). Jika berpikir menjadi 

tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu untuk membangun 

kemampuan itu. Oleh karena itu, inkuiri adalah strategi mengajar yang cocok digunakan dalam pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX SMP Negeri 2 Sedati”. Dari latar belakang 

yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Adakah 

pengaruh Strategi Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX SMP Negeri 2 Sedati?”. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh Strategi Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IX SMP 

Negeri 2 Sedati. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana data yang diperoleh menggunakan 

desain eksperimen Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Experimental Design 

dengan bentuk Posttest Only Control Design, dikatakan True Experimental (eksperimen yang betul-betul), 

karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variable luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Ciri utama dari True Experimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol 

dan sampel yang dipilih secara random. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IX SMPN 2Sedati dengan jumlah sepuluh kelas 

yaitu kelas IX A hingga kelas IXJ. Dalam menentukan sampel penelitian peneliti menggunkan teknik Simpe 

Random Sampling. Langkah pertama, mengacak semua kelas untuk diambil dua kelas dengan cara undian. 

Langkah kedua, menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dari dua kelas yang terpilih untuk diberikan 

perlakuan berbeda yaitu menggunakan strategi pembelajaran inkuiri pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

langsung pada kelas kontrol. 

Berdasarkan langkah-langkah diatas, sampel dalam penelitian ini adalah kelas IX E dengan jumlah 32 

peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas IX D dengan jumlah 36 peserta didik sebagai kelas kontrol. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakakn metode tes. Tes diujikan diakhir proses 

pembelajaran (posttest).Dalam penelitian ini tes yang digunakan berbentuk tes yang berjumlah 4 soal dengan 
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bentuk soal uraian.. Setiap butir soal memiliki skor yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut: nomor 1 

terdiri dari a,b,c dan d dengan total nilai 30, nomor 2 terdiri dari a,b dan c dengan total nilai 25, nomor 3 terdiri 

dari a dan b dengan total nilai 25, dan nomor 4 bernilai 20, jika menjawab dengan benar sehingga skor tertinggi 

adalah 100. Masing-masing peserta didik dikelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan waktu yang sama 

untuk menyelesaikan soal dalam waktu 45 menit. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji persyaratan 

analisis untuk menentukan data yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, analisis 

data menggunakan rumus uji-t (uji kesamaan dua rata-rata). 

 

III. PEMBAHASAN 

Menurut analisis data kemampuan awal matematika menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama-sama berdistribusi normal dan homogen. Hal ini juga 

terjadi pada analisis data hasil belajar karena Fhitung1,494 < Ftabel = 4,95, begitu juga dengan uji normalitas yang 

dilakukan diperoleh bahwa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama berdistribusi normal.  

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis diperoleh kelompok dengan menggunakan strategi pembelejaran 

inkuiri didapat rata-rata 81,09, sedangkan kelompok dengan strategi pembelejaran langsung didapat rata-rata 

75,31. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelejaran inkuiri telah memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan oleh peneliti telah berhasil 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik terutama dalam materi bangun ruang sisi lengkung. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji-t juga menunjukkan thitung = 2,4385  dan berdasarkan tabel 

dengan dk = (32 +32 – 2) = 62 dan taraf signifikan = 0,05 diperoleh ttabel = 1,99897. Menurut analisis dari hasil 

penelitian tersebut dapat diketahui adanya perbedaan hasil belajar matematika peserta didik antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, menunjukkan bahwa strategi pembelejaran inkuiri berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik lebih baik 

daripada pembelajaran dengan strategi pembelejaran langsung. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa “Ada pengaruh strategi pembelajaran (Inkuiri dan Langsung) terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas IX SMP Negeri 2 Sedati Tahun Ajaran 2016/2017. 

Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan kepada pembaca adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah hendaknya dapat menyediakan serta memfasilitasi guna memberikan kesempatan bagi 

pendidik dalam menerapkan serta mengembangkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran Inkuiri untuk 

menunjang hasil belajar peserta didik. 

2. Bagi Pendidik  

a. Hendaknya seorang pendidik mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dalam proses belajar 

mengajar agar mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b. Untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Inkuiri pendidik 

harus kreatif serta siap memilih topik yang benar-benar bisa dikaitkan dengan lingkungan yang ada disekitar 

sehingga proses belajar mengajar dapat diperoleh hasil yang maksimal. 

c. Pendidik dapat mengembangkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran Inkuiri karena cukup efektif 

membantu peserta didik belajar mandiri sehingga mampu mengaitkanya dengan ligkungan sekitar. 

3. Bagi Peserta Didik   

Sebaiknya peserta didik dapat menggali pengetahuan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Inkuiri sehingga peserta didik mampu mengembangkan keterampilan, kemandirian, dan mampu 

menerapkan konsep dasar dari suatu materi.  

4. Bagi Peneliti 

a. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran Inkuiri agar dapat mempersiapkan instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran yang 

lebih baik sehingga hasil belajar matematika peserta didik dapat meningkat melebihi penelitian yang telah 

dilakukan. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas. Penulis 

berharap, para peneliti/ calon peneliti dapat meneruskan atau mengembangkan penelitian ini untuk variabel-

variabel lain yang sejenis atau pendekatan pembelajaran lain yang lebih inovatif, sehingga dapat menambah 

wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dan pendidikan pada umumnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif Snowball Throwing dan langsung terhadap hasil belajar 

matematika kelas VII SMPN 9 Surabaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

SMP Negeri 9 Surabaya kelas VII yang berjumlah 9 kelas. Yang menjadi sampel 

adalah siswa kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII A sebagai 

kelas kontrol yang dipilih melalui teknik random sampling. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode tes. Metode tes digunakan untuk mengetahui 

tingkah hasil belajar siswa. Peneliti menganalisis data menggunakan analisis uji-

t.Dari hasil analisis tersebut diperoleh thitung = > ttabel = 1,989 pada taraf 

signifikansi 5%.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif snowball throwing dan langsung terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 9 Surabaya. Model pembelajaran kooperatif 

snowball throwing ini diharapkan untuk lebih sering menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Snowball Throwing karena dapat mempermudah guru dan 

siswa pada saat pembelajaran dikelas, sehingga siswa dapat meningkatkan 

kreativitasnya dalam belajar.  

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Snowball Throwing, Hasil Belajar 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting guna untuk menunjang kelangsungan hidup bagi diri 

sendiri serta untuk perkembangan bangsa dan negara. Seperti yang tercantum pada UU SISDIKNAS No. 20 

(dalam Syah, 2007) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari proses 

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Pendidikan dan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan sekolah. Karena sekolah adalah suatu lembaga 

pendidikan formal yang didalamnya terdapat proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Didalam lembaga pendidikan formal banyak sekali mata pelajaran yang diajarkan. Salah satunya adalah 

matematika. Muhafilah (dalam Syah, 2007) berpendapat bahwa matematika merupakan bahasa universal yang 

memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, serta mengkomunikasikan ide-ide mengenai elemen dan 

kuantitas.Mengingat matematika ini adalah mata pelajaran yang penting, maka pembelajaran ini harus didesain 

semenarik mungkin agar dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar sehingga siswa mendapat hasil belajar 

yang memuaskan. Hasil belajar menurut Abdurrahman (dalam Jihad dan Haris, 2013)  adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.  

Dalam proses pembelajaran, interaksi guru dengan peserta didik memegang peran yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan materi 

disebabkan saat proses belajar mengajar guru kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik 

dalam mengikuti pelajaran khususnya matematika. Adakalanya guru mengalami kesulitan membuat siswa 

memahami materi yang disampaikan sehingga hasil belajar matematika rendah.  Faktor ini disebabkan karena 

guru mengajar rata-rata masih menggunakan model pembelajaran langsung. Menurut peneliti model 

pembelajaran ini dianggap tidak efektif karena hanya guru saja yang aktif menyampaikan materi sedangkan 
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siswa bersifat pasif dalam menerima materi pada proses pembelajaran sehingga berakibat pada hasil belajar 

siswa yang kurang maksimal.  

Mengingat dalam setiap pembelajaran melibatkan banyak aktivitas siswa yaitu mendengar, menulis, 

membaca, merepresentasikan dan diskusi untuk mengkomunikasikan suatu masalah khususnya matematika 

maka diskusi kelompok perlu dikembangkan. Dengan menerapkan diskusi kelompok diharapkan komunikasi 

bisa dikembangkan sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

permasalahan diatas adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model 

pembelajaran kooperatif ini siswa dimita untuk berkelompok yang anggotanya terdiri dari 4 samapai 6 orang 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru.Tipe model pembelaran kooperatif ini sangatlah 

banyak. Salah satunya adalah Snowball Throwing. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing ini siswa diharapkan mampu mengembangakan kreativitas dalam menyelesaikan soal matematika.  

Snowball Throwing ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan kertas yang 

berisi pertanyaan yang diremas-remas menyerupai bola. Kemudian dilemparkan secara bergantian diantara 

sesama siswa. Model pembelajaran ini membuat siswa tidak hanya berpikir, menulis, bertanya dan berbicara, 

namun siswa juga akan melakukan aktivitas fisik berupa menggulung kertas dan melemparkan kertas antar 

siswa. Jadi dalam model pembelajaran ini semua anggota tubuh akan bergerak dan membuat siswa tidak akan 

bosan dan pasif dalam belajar. Semua hal ini sangat baik dilakukan karena dapat membentuk presepsi siswa 

bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat menarik dan tujuan pembelajaran akan tercapai 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi perbandingan yang diajarkan pada kelas VII di SMPN 9 

Surabaya. Dalam pokok bahasan ini siswa dianggap paham apabila dapat memahami konsep dan menyelesaikan 

perbandingan dari suatu masalah dalam matematika. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik, untuk 

mencapai pemahaman tersebut siswa dituntut untuk aktif baik dalam kelompok maupun individu, sehingga 

dapat tercipta siswa yang aktif baik dalam individu maupun kelompok dan tercapainya hasil belajar yang 

memuaskan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif 

Snowball Throwing dan langsung terhadap hasil belajar matematika kelas VII SMPN 9 Surabaya. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan motivasi belajar siwa, dapat menghilangkan 

anggapan bahwa belajar matematika itu sulit dan menyulitkan.  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan 3 

variabel yaitu yang terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas tersebut adalah pengajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dan pengajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika 

siswa.  

Pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dijadikan 

sebagai kelas eksprimen dan pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung dijadikan sebagai 

kelas kontrol.   Rancangan yang digunakan adalah Posttest Only Control Design dengan perlakuan sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Perlakuan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Perlakuan Post-test 

Eksperimen X T 

Kontrol - T 

 

Keterangan: 

X : Perlakuan dengan Model Kooperatif tipe Snowball Throwing 

- : Perlakuan dengan Model Pembelajaran Langsung  

T : Tes akhir yang sama pada kedua kelas. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 9 Surabaya Tahun pelajaran 

2016-2017 dari kelas VII A sampai kelas VII I yaitu tepatnya ada 9 kelas. Menurut kepala sekolah SMP Negeri 

9 Surabaya setiap kelas memiliki kemampuan yang sama. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel acak kelas (random sampling). 

Berdasarkan populasi dari penelitian ini, maka sampel yang didapatkan dengan cara random sampling tersebut 

adalah kelas B sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 42 siswa dan kelas A sebagai kelas kontrol yang 

berjumlah 42 siswa. Dalam teknik pengumpulan data ini yang dimaksudkan adalah suatu cara yang digunakan 

oleh penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik tes. Tes ini digunakan 
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untuk mendapatkan hasil data pembelajaran matematika siswa sesudah diberikan perlakuan pada materi 

perbandingan. 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada saat penelitian ini adalah menggunakan lembar tes hasil 

belajar yang berbentuk tes subyektif yaitu post-test yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar materi 

tersebut selesaidengan jumlah 5 soal dan waktu yang diperlukan adalah 30 menit. 

Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah: 

a. Menentukan kelas yang dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Pada kelas eksperimen siswa diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

snowball throwing dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

c. Selanjutnya siswa diberikan post-testuntuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif snowball throwing dengan pembelajaran langsung. 

d. Setelah didapat hasil post-test kedua kelas tersebut maka selanjutnya menganalisis data tersebut dengan 

menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif. 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat 

analisis untuk menentukan data yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, analisis 

data menggunakan rumus uji-t (uji kesamaan dua rata-rata). 

  

III. PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelas eksperimen nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa yaitu 100 dan nilai terendah 65. Sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 40. 

Nilai rata-rata kelas eksperimen diperoleh sedangakan pada kelas kontrol diperoleh . 

Hasil uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh hitung = 6,2872 < tabel  = 11,1 dan pada kelas 

kontrol hitung = 7,6092 < tabel  = 12,6 sehingga pada kelas eksperimen dan kelas kontrol Ho diterima dan h1 

ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal. 

Setelah dilakukan uji normalitas maka dilakukan uji homogenitas yang diketahui memiliki varians yang 

homogen dengan hasil Fhitung = 1,345 < Ftabel = 4,39. Perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

didapatkan thitung sebesar 5,828 dengan derajat kebebasan = ( 42 +  42 – 2) = 82 dan tarafsignifikan  = 5% 

diperoleh . Hal ini berarti  diterima dan  ditolak karena . 

Dengan kata lain terdapat perbedaan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif snowball throwing dan model pembelajaran langsung pokok bahasan perbandingan siswa kelas VII 

SMPN 9 Surabaya.” 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif 

Snowball Throwing dan langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 9 Surabaya. 

b. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di analisis diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 9 Surabaya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

snowball throwing dan model pembelajan langsung. Perbedaan ini ditunjukan dengan nilai thitung = > ttabel 

= 1,989 dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif snowball throwing dan langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMPN 9 Surabaya. 

Pengaruh model pembelajaran kooperatif snowball throwing ini juga dapat dilihat dari nilai rata-rata post 

test kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nilai rata-rata kelas VII B sebagai kelas eksperimen dengan siswa 

sebanyak 42 adalah 84,929. Sedangkan nilai rata-rata kelas VII A sebagai kelas kontrol dengan siswa sebanyak 

42 adalah 71,309.  Rata-rata kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol.  

Dengan demikian model pembelajaran koperatif snowball throwing saat pembelajaran matematika 

memberikan dampak positif yaitu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Dengan model pembelajaran koperatif snowball throwing siswa dapat belajar untuk bekerja sama dengan 

kelompok dan lebih aktif dalam bertanya. Selain itu siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dalam 

menyelesaikan soal matematika untuk mendapatkan nilai yang lebih memuaskan.  
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

 Dari hasil analisis data menggunakan analisis uji-t yaitu didapat thitung = > ttabel = 1,989 yang berarti 

“terdapat perbedaan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif snowball 

throwing dan model pembelajaran langsung siswa kelas VII SMPN 9 Suarabaya”. 

 Dengan demikian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif snowball throwing dan langsung terhadap hasil belajar matematika kelas VII SMPN 9 Surabaya”. 

Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas, peneliti mempunyai beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah agar terus memantau pelaksanaan proses pembelajaran matematika di sekolah, 

memberikan masukan, arahan, kritik dan saran yang bersifat membangun kepada guru-guru pengajar 

pelajaran matematika. 

2. Bagi guru diharapkan untuk lebih sering menggunakan model pembelajaran kooperatif snowball thowing 

karena dapat mempermudah guru dan siswa pada saat pembelajaran dikelas sehingga siswa dapat 

meninggakatkan kreativitasnya dalam belajar. 

3. Bagi peserta didik diharapkan aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental sehingga 

apa yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Selain itu peserta didik 

diharapkan dapat bekerja secara berkelompok sehingga dapat bersosialisasi dan berkomunikasi secara baik 

dengan sesama teman. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran langsung yang digunakan 

guru pada pelajaran matematika. Sehingga membuat suasana kelas 

membosankan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay terhadap motivasi 

dan hasil belajar matematika siswa pada materi statistika kelas VIII SMP 

Kartika IV-11 Surabaya. Course Review Horay (CRH) merupakan alternatif 

cara membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Tipe CRH lebih 

menekankan pencapaian terhadap motivasi belajar siswa, karena siswa yang 

memiliki motivasi dalam belajar dapat mengikuti pelajaran dan 

meningkatkan hasil belajarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

posttest-only control design. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII-E (kelas eksperimen). Hasil analisis data yang diperoleh selama 

observasi yaitu lebih dari 50% siswa menunjukkan ketertarikan mengikuti 

pelajaran matematika. Hal ini didukung dengan hasil perhitungan skala likert 

pada angket diperoleh 83,16% yaitu sangat baik, yang berarti ada pengaruh 

terhadap motivasi siswa. Hasil tes tulis dengan perhitungan uji-t karena 

 maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi statistika kelas VIII. 

 

Kata kunci:  Pembelajaran Kooperatif, CRH, Motivasi, Hasil Belajar 
 

I. PENDAHULUAN 

Beberapa tahun belakangan ini banyak model pembelajaran yang telah dikemukakan oleh pakar 

pendidikan, namun hingga saat ini proses belajar masih menjadi hal yang membosankan karena banyak pendidik 

yang menerapkan pembelajaran langsung. Pembelajaran seperti ini cenderung membuat peserta didik kurang 

semangat belajar sehingga menimbulkan kejenuhan dan peserta didik kurang aktif. Hal ini berdasarkan hasil 

observasi yang penulis lakukan di minggu pertama magang III di SMP KARTIKA IV-11 Surabaya. Penerapan 

model pembelajaran wajib dilakukan pendidik dalam proses pembelajaran, model pembelajaran yang menarik 

akan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Salah satu model pembelajaran yang menarik adalah 

Course Review Horay atau CRH. 

Huda (2014: 229) mengungkapkan bahwa : 

Course Review Horay merupakan metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi 

meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab dengan benar diwajibkan 

berteriak ‘horee!!’ atau yel-yel lainnya yang disukai. [1] 
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Model pembelajaran ini dapat diterima oleh peserta didik yang memiliki karakter belajar visual, audio 

dan kinestetik. Karakter belajar setiap peserta didik berbeda-beda, cara belajarpun berbeda, untuk memudahkan 

ini dapat diterapkan model pembelajaran CRH, karena dapat menumbuhkan motivasi belajar setiap karakter 

peserta didik. Visual, audio dan kinestetik akan berfungsi selama pembelajaran. Selain menciptakan suasana 

belajar di dalam kelas yang menyenangkan, peserta didik akan lebih aktif karena terdapat permainan menjawab 

kartu soal dan peserta didik yang menjawab dengan benar wajib berteriak ‘horee!!’ atau yel-yel lainnya. 

Motivasi dan hasil belajar peserta didik sangat diperlukan, karena tanpa adanya motivasi proses belajar 

di dalam kelas yang seharusnya menyenangkan menjadi membosankan. Pendidik dikatakan berhasil dalam 

pengajaran jika peserta didik paham terhadap materi yang diajarkan dan hasil yang diperoleh peserta didik lebih 

baik dari sebelumnya. Pendidik harus kreatif di dalam kelas, agar peserta didik tidak jenuh saat menerima 

pelajaran, terutama saat pelajaran yang membosankan dan banyak ditakuti oleh peserta didik yaitu pelajaran 

matematika. Selain pelajarannya, beberapa peserta didik berasumsi bahwa guru matematika jahat dan 

menakutkan. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan formal mulai 

sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi bahkan pendidikan non-formal. Matematika tidak sebatas 

pelajaran perhitungan namun matematika juga merupakan pengetahuan yang ada di sekitar kita, saat matematika 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pola berpikir akan lebih rasional dan kritis karena masalah 

yang ada dianggap fakta. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukan sebuah penelitian terhadap motivasi belajar dan 

hasil belajar peserta didik, karena salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi siswa kelas VIII SMP adalah dengan menerapkan model pembelajaran Course Review Horay dalam 

proses pembelajarannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap motivasi dan hasil 

belajar peserta didik, sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Course Review Horay. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa pada materi statistika kelas VIII SMP Kartika IV-11 

Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian ini penting, karena pengaruh model pembelajaran Course Review Horay menjadi fokus 

utama pada pelajaran matematika di sekolah terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Uno (2015: 3) motivasi 

merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku 

yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya[2]. Dalam motivasi mencakup konsep-konsep, seperti kebutuhan 

untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu (Thomas L 

dalam Uno, 2015: 4). Menurut Kunandar (2014: 62) hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu 

baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan mengembangkan pengetahuan dalam 

aspek model pembelajaran, khususnya model pembelajaran Course Review Horay. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sumber data yang diperoleh obyektif. Jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen posttest-only control design. Dalam design ini 

terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan (X) 

dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1 : O2). 

Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda, pakai statistik t-test 

(Sugiyono, 2015: 112). 

Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Kartika IV-11 Surabaya. Desain ini dapat 

digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

R = dua kelompok dipilih secara random 

R X  O2 

R    O4 
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O2 = nilai posttest kelas eksperimen (sesudah menggunakan Course Review Horay (CRH)) 

O4 = nilai posttest kelas kontrol 

menurut Arikunto (2014: 173), Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Kartika IV-11 Surabaya Tahun 2016/2017.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik probability sampling, berupa simple random 

sampling, dikatakan simple (sederhana)  karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan apabila anggota 

populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2015: 120). Alasan penggunaan teknik ini adalah agar setiap kelompok 

belajar pada kelas eksperimen yang telah dibentuk di kelas VIII mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok belajar siswa kelas VIII-E 

(kelas eksperimen / A) sedangkan kelompok belajar kelas kontrol (B) adalah siswa kelas VIII-D SMP Kartika 

IV-11 Surabaya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, Observasi Tidak Terstruktur, Angket, dan Tes Tulis. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian validitas isi dan reliabilitas, 

normalitas data dan homogenitas serta pengujian hasil beda (uji-t). Validitas isi dan reliabilitas dilakukan 

menggunakan SPSS, untuk menguji instrumen tersebut valid, peneliti menggunakan korelasi Product Moment 

Pearson, jika rhitung  rtabel maka instrumen tersebut dikatakan valid. Harga rtabel dapat diperoleh dengan 

menetapkan taraf signifikansi, peneliti menggunakan, lalu menetapkan derajat kebebasan dengan rumus. 

Kriteria suatu instrumen reliabel, jika. suatu instrumen dikatakan reliabel jika mendekati nilai atau 1,00.  

Tabel 2.1  

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2015: 257) 

Setelah pengujian prasyarat terpenuhi selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis hasil 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah t-tes t (uji-t). Rumus uji-t yang digunakan adalah : 

 
 (Sugiyono, 2015: 273) 

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan penyebaran angket pada kelas 

eksperimen, serta nilai post test yang diberikan kepada kelas eksperiman dan kontrol yang akan digunakan 

untuk menguji kenormalan data, homogenitas dan menguji hipotesis peneliti menggunakan uji-t. Observasi 

dilakukan sendiri oleh peneliti di dalam kelas. Peneliti melakukan pengamatan bebas secara langsung karena 

observasi yang digunakan adalah observasi tak terstruktur, maka data yang diperoleh adalah data secara 

keseluruhan yakni lebih dari 50% siswa memberikan respon semangat belajar setelah diterapkan pembelajaran 

Course Review Horay. 

Penyebaran angket juga dilakukan sendiri oleh peneliti dengan membagikan angket ke kelas 

eksperimen dengan 13 soal pernyataan, sebelumnya terdiri dari 15 pernyataan dan setelah diuji validitas dan 

reliabilitas menjadi 13 soal pernyataan yang valid. Soal pernyataan angket telah valid dan reliabel karena rhitung 

 rtabel , perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dengan menggunakan diperoleh rtabel 0,339. 

Hasil yang diperoleh dari penyebaran angket di kelas eksperimen bahwa 83,16% adanya pengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran Course Review Horay. Instrumen angket reliabel karena 

rhitung nya adalah 0,717 dan berada di interval 0,90-0,70 maka reliabilitasnya tinggi. 

Validitas dan reliabilitas juga diujikan pada instrumen tes tulis, dalam pengujian validitas dan 

reliabilitas peneliti menggunakan aplikasi SPSS (lampiran 6). Hasil yang diperoleh 5 soal valid dengan besar 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

123 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

reliabilitasnya adalah 0,744 maka instrumen tes tulis dikatakan valid dan memiliki reliabilitas tinggi dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Tes tulis diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan soal 

yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kelas eksperimen terdiri dari 36 siswa dan kelas kontrol 38 siswa. 

 

 
Diagram 3.1 

Distribusi Frekuensi Kelas Eksperimen 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 36 siswa di kelas eksperimen setelah diterapkan pembelajaran 

Course Review Horay memiliki 6 interval kelas, dengan nilai dominan pada interval (95-100), yaitu sebesar 8. 

Siswa yang memperoleh nilai di bawah 75 adalah sebanyak 14% artinya siswa yang memperoleh nilai di bawah 

rata-rata sebanyak 5 orang. 

 

 
Diagram 3.2 

Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 38 siswa di kelas kontrol dengan pembelajaran langsung 

(ceramah) juga memiliki 6 interval kelas, dengan nilai dominan pada interval (79-84), yaitu sebesar 11. Siswa 

yang memperoleh nilai di bawah 75 adalah sebanyak 29% artinya lebih dari 13% siswa yang memperoleh nilai 

di bawah rata-rata yaitu sebanyak 11 orang. 

Selanjutnya peneliti menghitung menggunakan uji-t dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan 

prasyarat uji-t yaitu normalitas dan homogenitas. Data yang diperoleh dari hasil tes tulis (post-test) kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dengan untuk kelas eksperimen dan  untuk kelas kontrol. 

Varians kedua data tersebut homogen dengan Fhitung 1,13. Sehingga dapat melakukan uji-t dengan data yang 

telah normal dan homogen. Hasil dari perhitungan uji-t diperoleh bahwa H0 ditolak karena thitung > ttabel. Artinya, 

ada pengaruh terhadap hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran Course Review Horay. 

 

Pembahasan 

Dalam hal ini, peneliti melakukan perlakuan terhadap siswa kelas eksperimen dengan memberikan 

model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay sedangkan pada kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran langsung yaitu ceramah. Data dan daftar nilai siswa kelas eksperimen dan kontrol. Berikut ini 

hasil analisis data. 

1. Observasi Tak Berstruktur 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap motivasi siswa saat diberikan 

model pembelajaran Course Review Horay. Peneliti memilih menggunakan observasi tak berstruktur karena 

peneliti membebaskan kriteria perlakuan siswa selama pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh dari 
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observasi ini sangat mengagumkan karena peneliti merasakan langsung dan berada di dalam kelas. Siswa 

termotivasi untuk belajar matematika materi statistika, terlihat lebih dari 50% siswa di dalam kelas semangat 

mengikuti pelajaran matematika dengan model pembelajaran Course Review Horay.  

Adapun perlakuan yang ditunjukkan siswa, 

a. Siswa bersorak ria setelah mendengar belajar sambil bermain bingo (nge-game) dan tiap kelompok 

sangat antusias saat membuat yel-yel kelompok 

b. Siswa fokus mendengarkan kuis dari peneliti untuk mendapatkan kartu soal bingo, dan Tidak mudah 

terpengaruh oleh teman dari kelompok lain, bahkan memberikan komentar kepada peneliti untuk tidak 

berlama-lama membacakan kuis 

c. Siswa mengerjakan soal dengan cepat dan benar, lalu semangat saat menyanyikan yel-yel kelompok 

d. Siswa lebih kompetitif, berusaha untuk mendapat nilai terbaik 

e. Kerjasama kelompok lebih dominan daripada mengerjakan secara individu 

 

2. Analisis Data Angket 

Peneliti membagikan angket dengan 13 pernyataan kepada 36 responden, dengan skala respon tiap 

pernyataan sebagai berikut, 

SS : Sangat Setuju  (5) 

S : Setuju  (4) 

KS : Kurang Setuju (3) 

TS : Tidak Setuju  (2) 

STS : Sangat Tidak Setuju (1) 

Data hasil respon tiap pernyataan yang diberikan oleh responden. 

 

 

 

Keterangan T : Banyaknya angka skor likert yang dipilih 

Pn : Pilihan angka skor likert 

Interpretasi Skor Perhitungan 

Total respon keseluruhan yang dipilih yaitu banyaknya pernyataan di dalam angket kemudian dikalikan dengan 

banyak responden yang memilih sehingga diperoleh,  . Untuk mendapatkan hasil interpretasi 

ketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y), rumus interpretasi sebagai berikut : 

X : Skor tertinggi likert dikali total skor respon keseluruhan 

X :  

Y : Skor terendah likert dikali total skor respon keseluruhan 

Y :  

Rumus Index % 

 

 
Rumus Interval 

I = 100 / Jumlah Skor (Likert) 

Maka, I = 100 / 5 = 20 

Jadi, Interval jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100% adalah 20. 

Kriteria Interpretasi skor, berdasarkan interval 

Angka 0% - 19,99% (Sangat Tidak Baik) 

Angka 20% - 39,99% (Tidak Baik) 

Angka 40% - 59,99% (Cukup Baik) 

Angka 60% - 79,99% (Baik) 

Angka 80% - 100%  (Sangat Baik) 

Hasil dari analisis data angket diperoleh 83,16% yaitu Sangat Baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh terhadap motivasi belajar siswa setelah diberikan perlakuan model pembelajaran Course 

Review Horay. 

 

3. Analisis Uji-t 

Membandingkan harga Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat tabel 
  

Rumus Pn x T 
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Karena,  maka data berditribusi Normal. Sedangkan pada kelas kontrol, 

, , 

Karena  maka data berditribusi Normal. 

Syarat agar variansi bersifat homogen apabila nilai Fhitung lebih kecil dari dari Ftabel, karena Fhitung  Ftabel 

maka varians dari kedua sampel adalah Homogen. Berdasarkan taraf signifikansi 5%, 

Ftabel    

Ftabel    

Ftabel     

Perhitungan uji-t penelitian ini menggunakan rumus 

 
 

(Sugiono, 2015: 273) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kurva Pengujian Hipotesis 

 

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah: 

H0 diterima jika  berdasarkan signifikansi 0,05. H0 ditolak jika atau berdasarkan signifikansi 0,05. Berdasarkan 

hasil uji-t di atas atau maka H0 ditolak. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi statistika kelas VIII. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rozi dan I Made 

Mullatna (2014) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) 

Pada Materi Memelihara Transmisi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI TKR 3 SMK PGRI 1 

Lamongan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat. Meningkatnya hasil belajar 

siswa karena siswa lebih aktif dan bersemangat. Beberapa ahli juga berpendapat model pembelajaran kooperatif 

tipe Course Review Horay ini merupakan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

Tipe Course Review Horay lebih menekankan pencapaian terhadap motivasi belajar siswa, karena 

siswa yang memiliki motivasi dalam belajar dapat mengikuti pelajaran dan meningkatkan hasil belajarnya. Nilai 

rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di kelas kontrol. Hal ini 

dikarenakan selama proses pembelajaran kelas kontrol hanya menerima materi dan melakukan tanya jawab 

setelah materi selesai diterangkan. Sehingga menyebabkan siswa kelas kontrol cenderung pasif dan kurang 

semangat belajar. 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay berpengaruh terhadap motivasi 

dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP pada materi statistika tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa lebih dari 50% siswa menunjukkan ketertarikan 

dan motivasi belajarnya, serta hasil persentase perhitungan angket 83,16% yaitu sangat baik. Artinya lebih dari 

Daerah 

Penerimaan 

H0 

- 4,67 + 4,67 

Daerah 

Penolakan 

H0 

Daerah 

Penolakan 

H0 

-1,98 +1,98 
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setengah responden mengalami peningkatan motivasi belajarnya. Rata-rata nilai tes tulis kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 86,00 sedangan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 76,61.  

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji-t, diperoleh  sebesar  dan 

sebesar 1,98. Karena berdasarkan signifikansi 0,05 dengan membandingkan nilai dan diperoleh atau  yang 

berarti H0 ditolak. Karena terdapat perbedaan terhadap hasil belajar siswa dan kemampuan kedua kelas 

homogen sehingga ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe course review horay terhadap motivasi dan 

hasil belajar matematika siswa pada materi statistika kelas VIII SMP Kartika IV-11 Surabaya tahun ajaran 

2016/2017. 

Saran 

1. Model pembelajaran Course Review Horay dapat dijadikan alternatif pilihan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran 

Course Review Horay memberikan pengaruh yang baik. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya 

hendaknya melihat pengaruh model pembelajaran Course Review Horay dari aspek lainnya. 
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Adanya kesalahan siswa dalam penyelesaiaan soal matematika perlu diadakan 

identifikasi. Sehingga guru dapat mengetahui informasi dan letak kesalahan yang 

sering dilakukan oleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak 

dan penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel (SPLDV) di SMP Negeri 1 Wonoayu kelas VIII pada tahun ajaran 

2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian diambil sebanyak 3 siswa dari 37 siswa kelas VIII-A. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes tulis untuk mengetahui letak kesalahan 

dan wawancara untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan siswa. 

Teknik analisis data yang dilakukan dengan reduksi, penyajian data dan kesimpulan. 

Dalam analisis data setiap langkah akan diberikan skor sesuai dengan tahapan 

Newman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh S1 

adalah kesalahan keterampilan proses (process skill) dan penulisan jawaban akhir 

(encoding). Hal ini disebabkan karena karena S1 kurang teliti dalam mengerjakan 

soal yang diberikan sehingga S1 juga tidak menarik kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang ada dalam soal. Kesalahan yang dilakukan S2 dan S3 adalah 

sama, yaitu kesalahan pada kelima tahapan Newman. Letak kesalahan tahapan 

membaca (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi soal 

(transformation) disebabkan karena S2 malas menuliskan informasi dalam soal dan 

menganggapnya tidak penting, sedangkan S3 takut salah menuliskan simbol 

sehingga S3 langsung mengerjakan soal agar cepat selesai. Untuk tahapan 

keterampilan proses (process skill), S2 sudah mengerjakannya namun kurang teliti, 

sedangkan S3 hanya mengerjakan sebagian dari jawaban yang seharusnya. Dan 

untuk kesalahan yang terakhir adalah penulisan jawaban akhir (encoding) 

disebabkan karena S2 lupa menuliskannya sedangkan S3 kurang mampu mengatur 

waktu untuk mengerjakan soal, sehingga pada saat mengerjakan soal yang diberikan, 

S3 kehabisan waktu 

 
Kata Kunci: analisis, kesalahan, soal cerita SPLDV 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik untuk 

menumbuh-kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Namun pada saat ini paradigma pendidikan lebih 

menekankan proses pembelajaran yang hanya terpusat pada guru, sehingga guru adalah sumber utama 

pengetahuan. Inilah yang menyebabkan semakin rendahnya penguasaan dan konsep siswa terhadap materi. 

Sedangkan dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu menguasai materi sehingga dapat 

mailto:hanya.ichatvl@gmail.com


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

128 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan masa yang akan datang. Salah satu pembelajaran yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan adalah matematika. 

 

Menurut kurikulum 2006 (dalam Depdiknas, 2006:345): 

 

Matematika adalah ilmu universal yang mendasari dari perkembangan teknologi modern saat ini, memiliki 

peran yang penting dalam berbagai disiplin serta untuk memajukan daya pikir manusia.Perkembangan pesat 

pada bidang teknologi informasi serta komunikasi saat ini dilandasi karena perkembangan matematika pada 

bidang teori bilangan, analisis, teori peluang, aljabar, serta diskrit. Agar dapat menguasai serta untuk 

menciptakan teknologi pada masa yang akan datang, maka diperlukan penguasaan dibidang matematika 

yang kuat sejak dini.[1] 

 

Oleh sebab itu, dalam pembelajaran matematika, guru harus mampu mengetahui sejauh mana penguasaan 

konsep matematika siswa dalam memahami materi yang diberikan.Sehingga guru dapat mengetahui tingkat 

kesalahan siswa dalam memahami materi dan mengerjakan soal yang telah diberikan. 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan materi pelajaran matematika kelas VIII 

semester gasal. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah sistem persamaan dengan relasi 

samadengan “=” yang memuat dua variabel dan berderajat satu. Dalam materi SPLDV ini akan membahas 

mengenai suku, variabel, koefisien dan konstanta. Dengan kata lain, SPLDV erat kaitannya dengan penguasaan 

siswa mengenai materi aljabar. SPLDV ini mempunyai 3 metode penyelesaian diantaranya metode grafik, 

substitusi dan eliminasi. Setelah siswa sudah mengetahui penyelesaian dari SPLDV, siswa dapat 

menggambarkannya pada sistem koordinat yang berbentuk garis lurus. Selain itu juga dalam materi SPLDV 

membahas mengenai soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Disinilah kebanyakan siswa 

kurang memahami konsep SPLDV sehingga merasa kesulitan menggambarkan soal cerita dalam bentuk 

matematika. 

Salah satu kesulitan siswa pada materi Sistem Persamaan Dua Variabel (SPLDV) adalah mengenai konsep 

dasar yang kuat mengenai materi aljabar. Karena ketika siswa tidak memahami materi aljabar, maka memasuki 

materi SPLDV akan merasa kebingungan dalam pengerjaan soal SPLDV dalam bentuk penyelesaian dua 

persamaan maupun dalam bentuk soal cerita. Seperti yang dikemukakan Maelatun Sangadah dalam jurnalnya 

yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa SMP Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel” bahwa  faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan diantaranya 

tidak memahami soal dan pertanyaan soal, tidak memahami perbedaan SPLDV dan PLDV, tidak memahami 

metode penyelesaian SPLDV, tidak cermat dalam melakukan perhitungan, kelemahan daya ingat, dan kehabisan 

waktu.[2] 

Adanya kesalahan penyelesaian soal ini perlu diadakan identifikasi. Sehingga guru dapat mengetahui 

informasi dan letak kesalahan siswa dalam setiap penyelesaian soalnya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki 

mutu dalam proses pembelajaran matematika dan diharapkan proses belajar mengajar akan meminimalkan 

kesalahan siswa sehingga hasil prestasi belajar siswa akan lebih baik. Mengingat pentingnya pembelajaran 

SPLDV yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara mengidentifikasi kesalahan 

adalah menggunakan tahapan analisis kesalahan Newman.  

Tahapan Newman digunakan untuk menganalisis tugas-tugas tertulis siswa. Analisis tersebut digunakan 

untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal SPLDV yang ditinjau dari 

beberapa tahapan pengerjaannya.Tahapan tersebut yaitu membaca masalah (reading), memahami masalah 

(comprehension), transformasi masalah (transformation), keterampilan proses (process skill), dan penulisan 

jawaban akhir (encoding). Ketika siswa telah melakukan tahapan tersebut dengan urutan yang benar, maka akan 

mencegah siswa mengalami kesalahan dalam pengerjaan soal SPLDV. 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Wonoayu, sebagai populasi adalah seluruh kelas VIII. Peneliti memilih 

sekolah ini karena sekolah menerapkan kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan peneliti mengenai analisis 

kesalahan siswa dalam penyelesaian soal SPLDV. Selain itu juga pada sekolah ini mempunyai sarana dan 

prasarana sekolah yang cukup lengkap yang dapat mendukung proses dalam penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan “Dimana letak kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Kelas VIII SMP Negeri 1 Wonoayu dan apa penyebab 

siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Wonoayu?”.  
  

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan 

penelitan yang menjelaskan hasil data menggunakan kata-kata.Sugiyono (2015:14) metode penelitian kualitatif 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap 
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data yang ditemukan di lapangan.[3] Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2016-2017.Tempat 

penelitian di SMP Negeri 1 Wonoayu dengan pengambilan data bulan oktober-november 2016. Data diperoleh 

dari hasil penyelesaian siswa dalam tes mengenai soal cerita SPLDV. Subjek penelitian yang digunakan adalah 

siswa kelas VIII-A dengan jumlah 37 siswa, yaitu 14 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan.Setelah mengikuti 

tes, akan diambil 3 sumber data untuk diuji kembali dengan wawancara berkaitan dengan soal tes yang diujikan. 

Sumber tersebut diambil berdasarkan siswa yang melakukan kesalahan terbanyak dalam menyelesaikan soal 

SPLDV. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penalitian ini adalah tes tulis yang berkenaak dengan 

penyelesaian siswa dalam soal cerita mengenai SPLDV.Tes tersebut berupa tes tulis yang berbentuk soal cerita 

yang berjumlah 2 butir soal dengan waktu lama pengerjaan 60 menit. Adapun teknik analisis yang digunakan 

yaitu sesuai dengan tahapan Newman. Berdasarkan Newman (dalam kanarsih, 2015:4) bahwa “ketika seorang 

siswa akan menyelesaikan soal matematika harus melalui beberapa tahapan diantaranya, tahap membaca 

masalah (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi masalah (transformation),keterampilan 

proses (process skill), dan penulisan jawaban akhir (encoding)”.[4] Wawancara dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengonfirmasi jawaban subjek dari soal tes yang diberikan. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Analisa Tes Tulis Siswa 

Dari hasil tes siswa maka diperoleh data jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita yang memuat materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) yang ditinjau dari tahapan 

Newman. Berikut hasil tes siswa.Dari hasil perhitungan maka diperoleh persentase kesalahan setiap tahapan 

kesalahan yang dilakukan siswa yaitu: 

1. Kesalahan membaca (reading errors) sebesar 9,459% 

2. Kesalahan memahami masalah (comprehension) sebesar 5,405% 

3. Kesalahan transformasi masalah (transformation) sebesar 8,108% 

4. Kesalahan keterampilan proses (process skill) sebesar 18,919% 

5. Kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding) sebesar 60,810% 

Setelah melakukan rekapitulasi data hasil tes tulis, selanjutnya ditentukan 3 siswa yang dijadikan subjek 

penelitian untuk dilakukan wawancara. Pemilihan 3 siswa sebagai subjek wawancara ditinjau dari siswa yang 

melakukan kesalahan terbanyak dalam mengerjakan soal tes tertulis. 

Untuk soal nomor 1, siswa yang dipilih adalah siswa yang dapat menyelesaikan soal dari tahapan M1, M2 

dan M3 dengan benar tetapi melakukan kesalahan dalam tahapan M4 dan tidak menuliskan tahapan M5.Dari 

37 siswa yang melakukan kesalahan tersebut yaitu siswa dengan nomor urut 6, 8, 12, 15, 20, 22, 23, 27, dan 

36. Berdasarkan 9 siswa tersebut, diambil 1 siswa secara acak untuk menjadi subjek pertama (S1) sebagai 

subjek yang diwawancarai yaitu nomor urut 12. 

Sedangkan untuk soal nomor 2, siswa yang dipilih adalah siswa yang hanya menuliskan tahapan M4 saja 

dan terdapat beberapa kesalahan dalam pengerjaannya. Dari 37 siswa, hanya terdapat 2 siswa yang melakukan 

kesalahan tersebut yaitu siswa dengan nomor urut 7 dan 24 yang selanjutnya akan menjadi subjek kedua (S2) 

dan subjek ketiga (S3) sebagai subjek yang akan diwawancara 

 

B. Analisis dan Pembahasan 

Setelah pengambilan data, peneliti selanjutnya merekapitulasi hasil dari tes tulis dan wawancara subjek 

penelitian.Berikut ini adalah pemaparannya. 

1. Deskripsi Subjek 1 (S1) 

Ketika S1 dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) seperti soal nomor 1, S1 sudah dapat membaca soal tersebut dengan baik.Selain itu S1 juga sudah 

dapat memahami makna dari setiap kata dalam soal, sehingga S1 dapat menuliskan maksud dari soal. Dan 

S1 mampu menyimbolkan beberapa  informasi dalam soal, yaitu menyimbolkan bahwa x adalah harga apel 

(per kg) dan y adalah harga jeruk (per kg). Setelah S1 dapat memahami masalah yang diberikan, S1 

membuat model matematika dengan benar.Langkah tersebut sesuai dengan tahapan ketiga Newman (M3) 

yaitu mengenai transformasi masalah. Dalam proses penyelelesaian (M4), S1 sudah mampu mengerjakan 

dengan metode yang benar. S1 mengerjakannya dengan menggunakan metode eliminasi-substitusi, dengan 

langkah awal mengeliminasi y dengan menyamakan koefisien dari y. Namun pada hasil akhir terdapat 

ketidaktelitian dalam pengerjaannya, sehingga membuatnya salah. Letak kesalahan tersebut terdapat pada 

hasil pengurangan, dan nilai y  diperoleh 6.300 yang seharusnya adalah 6.200. Tahapan terakhir yaitu 

mengenai penulisan jawaban akhir, yaitu kesimpulan sesuai dengan permintaan soal. Hal ini tidak 

dituliskan oleh S1, sehingga dari penyelesaian M4 tidak ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan 

yang ada dalam soal.Setelah dilakukan wawancara, penyebab kesalahan tahapan M5 adalah karena S1 lupa 

menuliskannya. 
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Dengan membandingkan hasil tes tulis S1 dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S1 

sudah dapat membaca, memahami dan transformasi masalah dengan baik. Sehingga S1 dapat menentukan 

langkah dalam penyelesaian soal. Nanum keterampilan proses yang dimiliki S1 masih kurang. 

 

2. Deskripsi Subjek 2 (S2) 

Ketika S2 dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) seperti soal nomor 2, S2 sudah dapat membaca soal tersebut dengan baik. Hal ini dapat 

ditunjukkan ketika peneliti menyuruh S2 untuk membaca soal nomor 2, S2 membacanya dengan baik dan 

benar. Selain itu S2 juga sudah dapat memahami makna dari setiap kata dalam soal. Namun pada hasil tes 

tulis S2 tidak menuliskan simbol ataupun kata yang menggambarkan bahwa ia telah membaca dan 

memahami maksud dari soal. Kesalahan tahap ini dikarenakan S2 menganggap penulisan simbol tidak 

penting sehingga tidak menuliskannya. Selain mengenai  tahapan M1 dan M2, dari hasil tes tulis S2 juga 

tidak menuliskan tahapan M3. Namun pada tahapan M4 tertulis persamaan yang menggambarkan soal 

nomor 2. Dalam proses penyelelesaian (M4), S2 sudah mampu mengerjakan dengan metode yang benar. S2 

mengerjakannya dengan menggunakan metode eliminasi-substitusi, dengan langkah awal mengeliminasi b, 

kemudian kedua ruas dijumlahkan sehingga nilai dari b akan habis dan diperoleh nilai dari a. Langkah 

selanjunya yaitu dengan mensubstitusikan nilai a pada persamaan 1 dan diperoleh nilai dari b. Namun pada 

hasil akhir terdapat ketidaktelitian dalam pengerjaannya. Letak kesalahan tersebut pada hasil penjumlahan 

hasil persamaan, yang seharusnya adalah. Akan tetapi ketika menenukan nilai a dari adalah sesuai ketika 

sehingga diperoleh. Tahapan terakhir yaitu mengenai penulisan jawaban akhir, yaitu kesimpulan sesuai 

dengan permintaan soal.Hal ini tidak dituliskan oleh S2, sehingga dari penyelesaian M4 tidak ditarik 

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam soal.Setelah dilakukan wawancara, penyebab 

kesalahan tahapan M5 adalah karena S2 lupa menuliskannya. 

Dengan membandingkan hasil tes tulis S2 dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S2 

sudah dapat membaca, memahami dan transformasi masalah dengan baik. Sehingga S2 dapat menentukan 

langkah dalam penyelesaian soal. Namun keterampilan proses yang dimiliki S2 masih kurang. 

 

3. Deskripsi Subjek 3 (S3) 

Ketika S3 dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) seperti soal nomor 2, S3 sudah dapat membaca soal tersebut dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan 

ketika peneliti menyuruh S3 untuk membaca soal nomor 2, S3 membacanya dengan baik dan benar. Selain itu 

S3 kurang bisa memahami makna dari setiap kata dalam soal. Selain mengenai tahapan M1 dan M2, dari hasil 

tes tulis S3 juga tidak menuliskan tahapan M3. Namun pada tahapan M4 tertulis persamaan yang 

menggambarkan soal nomor 2. Dalam proses penyelelesaian (M4), S3 sudah mampu mengerjakan dengan 

metode yang benar meskipun hanya sebagian saja. S3 mengerjakannya dengan menggunakan metode eliminasi. 

Tahapan terakhir yaitu mengenai penulisan jawaban akhir, yaitu kesimpulan sesuai dengan permintaan soal. Hal 

ini tidak dituliskan oleh S3, hal ini kemungkinan dikarenakan tidak selesainya pengerjaan soal nomor 2 pada 

tahapan M4. Namun setelah diwawancara, penyebab terjadinya kesalahan tahapan M4 dan M5 adalah karena S3 

kehabisan waktu dan tidak sempat mengerjakannya. 

Dengan membandingkan hasil tes tulis S3 dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S3 sudah 

dapat membaca, memahami dan transformasi masalah dengan baik. Sehingga S3 dapat menentukan langkah 

dalam penyelesaian soal. Namun S3 kurang mampu mengatur waktu dalam pengerjaan tes tulis yang diberikan. 

Sehingga terjadi tidak selesainya penggerjaan soal yang diberikan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Hasil penelitian yang dilakukan pada kelas VIII-A yang terdiri dari 37 siswa menghasilkan informasi letak 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) kelas VIII SMP 

Negeri 1 Wonoayu adalah sebagai berikut. 

a. Kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding) sebesar 60,810% 

b. Kesalahan keterampilan proses (process skill) sebesar 18,919% 

c. Kesalahan membaca (reading) sebesar 9,459% 

d. Kesalahan transformasi soal (transformation) sebesar 8,108% 

e. Kesalahan memahami masalah (comprehension) sebesar 5,405% 

Dari informasi diatas diambil 3 subjek untuk diwawancarai sehingga dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

a. Subjek 1 (S1)  

Subjek pertama (S1) sebagai subjek yang diwawancarai yaitu nomor urut 12. Subjek 1 letak 

kesalahannya pada tahapan keterampilan proses dan penulisan jawaban akhir. 
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b. Subjek 2 (S2) 

Subjek kedua (S2) sebagai subjek yang diwawancarai yaitu nomor urut 7. Subjek  2 letak 

kesalahannya pada semua tahapan newman, yaitu membaca (reading), memahami masalah 

(comprehension), transformasi soal (transformation), keterampilan proses (process skill), dan penulisan 

jawaban akhir (encoding). 

c. Subjek 3 (S3) 

Subjek ketiga (S3) sebagai subjek yang diwawancarai yaitu nomor urut 24. Subjek  3 letak 

kesalahannya pada semua tahapan newman, yaitu membaca (reading), memahami masalah 

(comprehension), transformasi soal (transformation), keterampilan proses (process skill), dan penulisan 

jawaban akhir (encoding). 

 

2. Dari 3 subjek yang telah diwawancarai, penyebab siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) kelas VIII SMP Negeri 1 Wonoayu diantaranya. 

a. Subjek 1 (S1) 

Pada S1 letak kesalahan yang pertama adalah pada tahapan keterampilan proses (process skill). 

Hal ini disebabkan karena S1 kurang teliti dalam mengerjakan soal yang diberikan.Dan letak kesalahan 

yang kedua yaitu penulisan jawaban akhir (encoding), yang disebabkan karena pada tahapan 

sebelumnya S1 melakukan kesalahan, maka S1 tidak menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan 

yang ada dalam soal. 

b. Subjek 2 (S2) 

Pada S2 letak kesalahan tahapan membaca (reading), memahami masalah (comprehension), 

transformasi soal (transformation) S2 malas menuliskannya karena dianggap tidak penting sehingga 

tidak menuliskan informasi dalam soal. Untuk tahapan keterampilan proses (process skill), S2 sudah 

mengerjakannya namun karena ketidaktelitian maka terjadilah kesalahan pada tahapan tersebut. Dan 

untuk kesalahan yang terakhir adalah penulisan jawaban akkhir (encoding) disebabkan karena S2 lupa 

menuliskannya. 

c. Subjek 3 (S3) 

Pada S3 letak kesalahan tahapan membaca (reading), memahami masalah (comprehension), 

transformasi soal (transformation) S3 takut salah menuliskan simbol sehingga S3 langsung 

mengerjakan soal agar cepat selesai. Untuk tahapan keterampilan proses (process skill) hanya 

mengerjakan sebagian dan tidak menuliskan penulisan jawaban akhir (encoding) disebabkan karena S3 

kurang mampu mengatur waktu untuk mengerjakan soal, sehingga pada saat mengerjakan soal yang 

diberikan, S3 kehabisan waktu. 

 

Saran 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar dalam pembelajaran matematika 

tekait materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) kelas VIII ataupun materi matematika lain yang 

berhubungan mengenai soal cerita, diharapkan pembelajaran lebih menekankan pada algoritma penyelesaian 

soal cerita secara urut dan terperinci. Sehingga siswa akan terbiasa menyelesaikan soal cerita dengan runtut 

untuk menghindari kesalahan dalam setiap pengerjaan soal cerita yang diberikan. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa siswa mendapatkan nilai 

dibawah KKM ketika mendapatkan soal ujian yang berhubungan dengan grafik, 

ketika membuat sumbu koordinat, cara membaca tabel, dan mengartikan  simbol-

simbol matematika. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa kepercayaan diri 

siswa. Ketika pembelajaran siswa cenderung pasif, sehingga proses pembelajaran 

berpusat pada guru. Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa salah satunya yaitu model pembelajaran SAVI (Sometis, Auditorial, Visual, 

Intelektual). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada  perbedaan 

rasa kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi matematik siswa antara siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Kartika Nasional Plus Surabaya. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah siswa 

kelas VII-1 sebanyak 20 siswa dan kelas VII-2 sebanyak 20 siswa. Untuk 

menentukan sampel diatas, menggunakan teknik Purposive Sampling. Pembelajaran 

matematika di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran SAVI dan di 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran langsung. Dari hasil perhitungan uji 

hipotesis kepercayaan diri di diperoleh thitung> ttabel yaitu >2.02 Sedangkan 

perhitungan komunikasi matematik diperoleh thitung> ttabel yaitu >2.021  yang 

berarti ada perbedaan rasa kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi matematik 

siswa antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran langsung.  

Kata kunci: Pembelajaran  SAVI, Kepercayaan diri, Komunikasi Matematik siswa. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia 

Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya. Pendidikan secara 

umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan 

melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi 

orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Semua komponen masyarakat memiliki peranan 

terutama pemerintah agar tujuan utama pendidikan tercapai.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu acuan dasar sebuah ilmu 

pengetahuan dikatakan berkembang dengan pesat. Matematika adalah salah satu bagian penting dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. Sehingga, matematika salah satu mata pelajaran yang perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Karena dengan belajar matematika, 

kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif dan aktif. NRC (National Research Council, 1989:1) dari 

Amerika Serikat telah menyatakan pentingnya Matematika dengan pernyataan berikut: “Mathematics is the key 

to opportunity”. Matematika adalah kunci ke arah peluang-peluang.  

Pada kenyataannya matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membingungkan. Pada 

jurnal nasional UIN Jakarta, Ruseffendi mengungkapkan “…matematika (ilmu pasti) bagi anak-anak pada 
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umumnya merupakan mata pelajaran yang dibenci”. Sugesti ini terus temurun dan menjadikan matematika 

sebagai pelajaran yang hanya bergelut dengan perhitungan yang membosankan. 

Kebanyakan guru matematika hanya menekankan pada penguasaan materi semata dan lebih banyak 

menjalin komunikasi satu arah dengan siswanya (teacher center)  sehingga siswa kurang aktif dalam 

menyampaikan ide-idenya. Selain itu, banyak guru matematika yang menilai siswa dari hasil pekerjaannya saja 

tanpa memperhatikan proses yang dilakukan siswa, yaitu, proses penyampaian ide-ide dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan, penggunaan simbol-simbol untuk menyelesaikan masalah semua itu terabaikan dan tidak 

terlihat hasil yang didapat tidak sesuai dengan jawaban.  

Hudojo (2003:182) berpendapat bahwa permasalahan yang sering timbul dalam pembelajaran matematika 

adalah tidak sesuainya kemampuan peserta didik terhadap materi pelajaran yang disajikan oleh guru. Pernyataan 

tersebut berarti bahwa peserta didik tidak mampu menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Sehingga diperlukan kemampuan komunikasi matematik untuk mempermudah proses pembelajaran.  

Banyak aspek penting yang erat kaitannya dengan komunikasi matematik. Diantaranya adalah kemampuan 

membaca. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PISA (Program of Internasional Student Assessment) 

tahun 2010 mendeskripsikan bahwa rata-rata kemampuan membaca dan matematika siswa Indonesia menduduki 

10 besar dari bawah yaitu dari 65 negara yang ikut serta. Kemampuan komunikasi matematik diartikan sebagai 

kemampuan merefleksikan suatu gambar kedalam ide-ide matematika, menyatakan permasalahan matematika 

dengan menggunakan simbol-simbol dan memberikan penjelasan dengan bahasa sendiri dengan penulisannya 

secara matematik. Komunikasi matematik merupakan bagian penting dari daya matematik siswa (mathematical 

power). 

Dalam Kegiatan pembelajaran matematika di SMP Kartika Nasional Plus sudah dipandu dan didampingi 

guru secara baik. Guru telah menggunakan beberapa alat perga sederhana ketika menyampaikan materi 

pembelajaran. Guru juga sering membiasakan peserta didik untuk belajar secara berpasangan ataupun 

berkelompok. Hasil yang dicapai juga cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tes peserta didik yang lebih 

dari 50% peserta didik mencapai KKM dengan KKM nilai matematika di SMP Kartika Nasional Plus   adalah 

72. Akan tetapi, peserta didik mempunyai kelemahan dalam hal kemampuan komunikasi matematik. Tidak lebih 

dari 35% peserta didik dalam satu kelas dapat mengerjakan soal cerita atau yang berhubungan dengan tabel dan 

grafik ketika tes. Kelemahan peserta didik yang lain adalah kurangnya kepercayaan diri peserta didik. Hanya 

satu atau dua peserta didik dalam satu kelas yang mau mengerjakan soal di kelas tanpa diperintah oleh guru. 

Sedangkan peserta didik lain menunggu diperintah guru untuk mau mengerjakan soal di papan tulis.  

Dari permasalahan diatas, diperlukan rasa kepercayaan diri untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematik. Siswa selalu mengeluh tak punya kemampuan apa-apa terutama dalam pembelajaran matematika. 

Ketika belajar siswa mudah menyerah dan mengeluh sulit belajar (Sofiani, 2008).  Jika diminta untuk 

mengerjakan soal di depan kelas, siswa cenderung takut secara berlebihan dan tidak yakin dengan jawabannya. 

Mengingat pentingnya membangun kemampuan percaya diri pada perkembangan siswa sebagai sumber energi 

(kekuatan) diri anak untuk dapat mengaktualisasikan diri siswa secara utuh, maka siswa membutuhkan bantuan 

guru dan orang tua. Karena sifat percaya diri sulit dikatakan secara nyata, tetapi kemungkinan besar orang yang 

percaya diri akan bisa menerima dirinya sendiri, siap menerima tantangan dalam arti mau mencoba suatu yang 

baru walaupun dia sadar bahwa kemungkinan salah pasti ada. Salah satu cara untuk membangun rasa percaya 

diri, kita harus mempunyai wawasan yang luas dan kemampuan komunikasi matematik yang baik.  

Mengingat pentingnya rasa percaya diri dan komunikasi matematik, maka perlu dikembangkan suatu 

model pembelajaran yang erat kaitannya dengan kemampuan komunikasi matematik. Salah satunya adalah 

melalui model pembelajaran SAVI, karena model pembelajaran SAVI lebih berorientasi pada siswa yang 

menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan melibatkan semua indera sehingga akan 

berpengaruh besar pada pembelajaran. SAVI kepanjangan dari Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual. 

Menurut Meier (2000: 91-92) bahwa unsur-unsur SAVI mudah diingat, Somatis: belajar dengan bergerak dan 

berbuat, Auditori: belajar dengan berbicara dan mendengar, Visual: belajar dengan mengamati, menggambar 

dan Intektual: belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 

Peneliti memilih pokok bahasan perbandingan karena materi tersebut berkaitan dengan grafik, tabel, 

simbol-simbol matematika dan permasalahan yang ada di dunia nyata, sehingga dalam materi tersebut kita dapat 

mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan komunikasi matematik setiap siswa..  Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan rasa kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi 

matematik siswa antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran langsung di kelas VII SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Manfaat dari penelitian ini 

bagi siswa diharapkan mampu melaksanakan serta menerapkan model pembelajaran SAVI ini guna lebih 

meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi matematik sehingga siswa dapat secara bebas 

dan aktif mengungkapkan ide-ide mereka dalam bahasa matematik. Dari hasil penelitian ini juga, bagi guru 

diharapkan dapat  menambah wawasan terhadap model pembelajaran SAVI dan dapat menerapkannya dikelas-

kelas. Selain itu, manfaat penelitian bagi sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan sekolah terutama di 

bidang matematika serta dapet dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa yang 
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lebih aktif, terampil dan kreatif dalam pembelajaran matematika. Dan manfaat bagi peneliti yaitu memberikan 

alternatif model pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar matematika yang aktif, serta dapat menambah 

pengalaman sebagai bekal untuk menjadi seorang guru yang profesional. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan purposive sampling, pengumpulan data yang pertama 

menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk mengetahui keadaan awal dari siswa, setelah itu metode angket 

untuk mengetahui rasa kepercayaan diri siswa dan tes tulis untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematik, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan 

tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk True experimental design rancangan 

penelitian Posstest-only Control Design. Dalam desain ini terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

control. Pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran SAVI. Sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran langsung. 

Setelah diadakan pembelajaran dengan menggunakan model yang berbeda, kemudian diadakan penilaian 

kepercayaan diri yaitu mengguanaka angket dan posttest untuk mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi 

matematik masing-masing kelompok. Untuk Uji normalitas menggunakan metode Chi Kuadrat, uji homogenitas 

menggunakan metode Fisher, Untuk uji hipotesis digunakan uji t. 

 

III. PEMBAHASAN 

Perhitungan nilai Chi-Kuadrat pada kelas VII-1 sebagai kelas eksperimen diperoleh yaitu 5,98 sedangkan 

nilai  dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 9,49. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan   

yaitu 5,98  9,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas VII-1 berdistribusi normal. Perhitungan juga 

dilakukan pada kelas kontrol yaitu kelas VIII E. Perhitungan nilai Chi-Kuadrat diperoleh yaitu 1,77 sedangkan 

nilai dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 9,49. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan 

dengan nilai 1,77  9,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas VII-2 berdistribusi normal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahawa kelas VII-1 dan VII-2 berdistribusi normal.  

Setelah data dikatakan sudah berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan 

uji F (fisher). Pada pengujian homogenitas diawali dengan perhitungan varians masing-masing kelas yaitu kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas eksperimen yakni kelas VII-1 diperoleh nilai varians sebesar 

40,20 sedangkan pada kelas VII-2 sebagai kelas kontrol diperoleh nilai varians sebesar 76,72.  Perhitungan 

Fhitung  diperoleh nilai sebesar 1,91. Sedangkan Ftabel dengan taraf signifikan (α) 5%, dk penyebut 19 dan dk 

pembilang juga 19 diperoleh nilai sebesar 2,15. Dikarenakan   Fhitung  Ftabel, yaitu 1,91  2,15 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua populasi bersifat homogen. 

Pada penelitian ini uji hipotesis dihitung menggunakan uji t dengan rumus polled varians karena selain 

data berdistribusi normal, varians dari kedua sampel homogen. Dari perhitungan uji hipotesis untuk 

kepercayaan diri siswa diketahui  =78.80, =73.05, = 81.38, = 65.50,  =20, =20. Sehingga 

diperoleh thitung  dan ttabel = 2.021. Karena berdasarkan signifikansi 0,05 diperoleh thitung> ttabel yaitu >2.021 maka 

H0 ditolak dengan kata lain H1 diterima yang berarti ada perbedaan rasa kepercayaan diri siswa antara siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung di 

kelas VII SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Sedangkan  perhitungan uji hipotesis untuk kemampuan 

komunikasi matematik diketahui  =82.25, =73.75, = 40.20, = 76.72,  =20, =20. Sehingga 

diperoleh thitung  dan ttabel = 2.021. Karena berdasarkan signifikansi 0,05 diperoleh thitung> ttabel yaitu >2.021 maka 

H0 ditolak dengan kata lain H1 diterima yang berarti ada peebedaan kemampuan komunikasi matematik siswa 

antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

langsung di kelas VII SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. 

Dari analisis dan pengujian hipotesis terdapat perbedaan rasa kepercayaan diri antara siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran SAVI dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung hal ini 

dibuktikan dengan tingginya rata-rata nilai angket yang diperoleh siswa yaitu 78.8 sedangkan siswa yang 

diajar menggunakan pembelajaran langsung rata-rata nilai angketnya 73.05. Sehingga pada proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa 

yaitu melatih keberanian siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis, berani menyampaikan 

pendapatnya di depan kelas, lebih percaya diri untuk mengerjakan soal ujian dengan kemampuannya sendiri.  

Dari analisis dan pengujian hipotesis yang kedua yaitu kemampuan komunikasi matematik terdapat 

perbedaan antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dengan siswa yang diajar dengan 
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model pembelajaran langsung. Hal ini dibuktikan pada saat pembelajaran dikelas yang menggunakan 

pembelajaran SAVI dapat merefleksikan gambar, tabel dan grafik pada materi perbandingan. Siswa dapat 

menangkap apa maksud yang terdapat pada grafik dan tabel perbandingan karena dalam proses pembelajaran 

siswa dilatih untuk membuat suatu gagasan dan merefleksikan gagasan dari teman dalam bentuk grafik ke 

sebuah cerita maupun sebaliknya. Kemampuan komunikasi matematik terkait written text, menunjukkan 

bahwa siswa mampu menjelaskan secara rinci masalah matematika dengan menggunakan bahasa sendiri 

dalam penulisannya secara matematik.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Ada 

perbedaan rasa kepercayaan diri siswa antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran langsung di kelas VII SMP Kartika Nasional Plus . Hal ini dapat dilihat 

dari pada proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI dapat menumbuhkan rasa 

kepercayaan diri siswa yaitu melatih keberanian siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis, berani 

menyampaikan pendapatnya di depan kelas, lebih percaya diri untuk mengerjakan soal ujian dengan 

kemampuannya sendiri. Karena pada pembelajaran SAVI siswa secara penuh melakukan gerakan fisik 

dengan aktivitas intelektual, (2) Ada perbedaan kemampuan komunikasi matematik siswa antara siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung di kelas 

VII SMP Kartika Nasional Plus. Hal ini dibuktikan pada saat pembelajaran dikelas yang menggunakan 

pembelajaran SAVI dapat merefleksikan gambar, tabel dan grafik dan siswa dapat menangkap apa maksud  

yang terdapat pada grafik dan tabel perbandingan, karena dalam proses pembelajaran SAVI siswa dapat 

memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa melalui secara visual, auditorial, dan intelektual dan terciptanya 

kerja sama serta mampu membangkitkan kreatifitas dan meningkatkan keampuan psikomotor siswa. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran 

diantaranya adalah bagi: 

1. Guru 

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran SAVI dapat memberikan pengaruh 

yang positif untuk kepecayaan diri siswa dan komunikasi matematik siswa sehingga dapat dijadikan 

modelpembelajaran alternative yang dapat diterapkan dalam kelas. Guru juga dapat memaksimalkan sarana 

yang ada di sekolah sebagai pendukung dalam proses pembelajaran SAVI. 

2. Mahasiswa pendidikan matematika  

Pengontrolan variabel dalam penelitian ini yang diukur hanya pada aspek kepercayaan diri dan komunikasi 

matematik siswa, sedangkan aspek lain tidak dikontrol. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melihat 

pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap aspek lainnya. 
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Permasalahan yang kerap muncul pada pembelajaran matematika adalah metode 

pengajaran guru yang sulit diterima siswa. Model discovery learning merupakan 

proses pembelajaran dimana siswa tidak disajikan materi dalam bentuk final. Jika 

model pembelajaran tersebut diterapkan bersama pendekatan saintifik, akan menjadi 

proses pembelajaran dengan konsep penemuan terbimbing yang baik. Jadi, peneliti 

melakukan penelitian tentang penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery 

learning. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas siswa selama 

penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, bagaimana hasil 

belajar siswa setelah penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery 

learning, bagaimana respon siswa setelah penerapan pendekatan saintifik dengan 

model discovery learning. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data 

penelitian ini adalah kelas VIII SMPN 2 Gedangan,  terdiri dari 12 kelas yaitu kelas 

VIII A-VIII L. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive 

sampling yaitu kelas VIII K. Indikator penelitian ini adalah aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan respon siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

tes hasil belajar, dan angket. Data hasil penelitian dianalisis dengan deskriptif-

kualitatifs, dan penarikan kesimpulan. Setelah penerapan pendekatan saintifik dengan 

model discovery learning, aktivitas siswa yang dominan adalah siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru/teman dan dinyatakan relevan. Hasil belajar berdasarkan 

penilaian kognitif dinyatakan belum mencapai ketuntasan klasikal, penilaian afektif 

siswa menunjukkan sikap yang baik, penilaian psikomotor dinyatakan memiliki 

ketrampilan yang baik. Respon siswa dinyatakan positif dengan rata-rata 83,85%. 

Dalam pelaksanaan penelitian sering terjadi hambatan, maka peneliti menyarankan 

agar sebelum penelitian, sebaiknya kesiapan objek penelitian harus diperhatikan agar 

tidak merasa terbebani oleh metode pembelajaran baru. 

 

Kata kunci: Scientific Approach, Discovery Learning, Student Activities, 

Achievement Test, Student Responses 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kegiatan terencana untuk membentuk individu menjadi manusia seutuhnya. 

Individu dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya jika ia dapat menerapkan nilai-nilai moral dalam 

kehidupannya terutama di lingkungan masyarakat, memiliki potensi mengembangkan naluri sosial dan individu 

secara seimbang, dan memiliki kesadaran cita-cita dan tujuan hidup yang jelas. Pendidikan bisa didapat dari 

proses pembelajaran di sekolah. Menurut Muhaimin (dalam Riyanto, 2010:131) ”pembelajaran adalah 

membelajarkan siswa untuk belajar”[1]. Pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Secara 

eksplisit terlihat bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode 

untuk mencapai hasil yang diinginkan (Degeng (dalam Umaya, 2015:11)[2]. Proses pembelajaran matematika 

kerap dikaitkan dengan kegiatan memerhatikan penjelasan guru dengan seksama dan mengerjakan soal dengan 

sungguh-sungguh. Hal ini menyulitkan siswa dalam memahami dan mengingat ilmu yang diberikan karena 

siswa belum melalui proses dibelajarkan untuk belajar.  

Sedangkan tujuan dari pembelajaran matematika dapat diartikan, siswa dapat memiliki keterampilan untuk 

menerapkan pengertian tersebut baik dalam matematika sendiri, mata pelajaran lainnya, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari (Umaya, 2015:13)[2]. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran dapat 
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menggunakan model discovery learning. Joolingen (dalam Putrayasa dkk.,2014:3) menjelaskan bahwa 

“discovery learning adalah suatu tipe pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri 

dengan mengadakan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan tersebut”[3]. Dalam 

pembelajaran discovery siswa diarahkan untuk mengalami proses mendapat pengetahuan baru dengan caranya 

sendiri. Tahapan dan prosedur pelaksanaan discovery learning menurut Syah (dalam Mawaddah,dkk., 2015:12) 

adalah sebagai berikut: stimulation, problem statement, data collection, data processing,verification, dan 

generalization[4]. 

Proses pembelajaran dengan berbagai model tidak akan lepas dari pendekatan pembelajaran. Menurut Sanjaya 

(dalam Rahman & Amri, 2013:27) “pendekatan (approach) dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang terhadap proses pembelajaran”[5]. Pendekatan pembelajaran yang dinilai sesuai dengan model discovery 

learning adalah pendekatan saintifik (scientific approach). Upaya penerapan pendekatan scientific dalam proses 

pembelajaran bukan hal yang aneh tetapi memang itulah yang seharusnya terjadi dalam proses pembelajaran. 

Selain  dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat 

mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau 

kejadian (Sudrajat, 2013)[6]. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan seluruh aktivitas 

siswa dimulai saat melakukan pengamatan hingga generalisasi. Menurut Nurhardiani (2014:92) Proses 

pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan scientific akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap 

(afektif), pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor)[7].  

Berdasarkan masalah yang ada, maka sangat perlu dilakukan penelitian tentang “Penerapan Pendekatan 

Saintifik dengan Model Discovery Learning Pada Pokok Materi Pythagoras Kelas VIII SMPN 2 Gedangan”. 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana aktifitas siswa, hasil 

belajar siswa, respon siswa, serta dapat menunjukkan bahwa pendekatan saintifik dengan model discovery 

learning sesuai diterapkan pada pokok materi Pythagoras dan sesuai dengan kurikulum 2013. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah yaitu dapat menjadi bahan evaluasi proses pembelajaran di 

sekolah, bagi siswa yaitu dapat termotivasi dalam belajar matematika, dan bagi guru matematika dapat menjadi 

referensi dalam menentukan strategi pembelajaran matematika.  

  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (dalam Gunawan, 2015:83) “Dasar 

penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif 

dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu”[8]. Penelitian dilakukan 

dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, kemudian dilakukan observasi pada 

proses pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai indikator-indikator, 

diantaranya aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gedangan yang terdiri dari 12 kelas yaitu kelas VIII A – VIII L. Peneliti 

menentukan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas 

VIII K, dengan jumlah siswa 32 orang, yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, tes hasil belajar siswa, dan angket respon 

siswa. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2012:45)[9]. Dalam penelitian ini observasi terdiri dari: observasi 

aktivitas siswa, observasi afektif siswa, dan observasi psikomotor siswa. Angket atau kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,2010:194)[10]. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery learning dalam 

proses pembelajaran. Menurut Arikunto (2010:193) “tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok”. Tes juga digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi phytagoras 

yang diterapkan pendekatan saintifik dengan model discovery learning.  

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi, lembar angket respon siswa, dan soal tes hasil 

belajar siswa. Lembar observasi digunakan untuk mendapatkan data aktivitas, afektif, dan psikomotorik siswa. 

Sedangkan lembar angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Soal tes 

hasil belajar siswa berupa ulangan harian yang terdiri dari 5 soal untuk mengetahui data kognitif siswa. Peneliti 

hadir sebagai pembelajar sekaligus pengamat dibantu oleh beberapa rekan sejawat. Peneliti akan menganalisis 

data dengan menggunakan analisis dengan secara deskriptif-kualitatif. Data yang dianalisis antaralain : aktivitas 

siswa, afektif siswa, psikomotor siswa, angket respon siswa, dan tes hasil belajar. Pada data aktivitas siswa 

ditentukan aktivitas yang paling sering muncul. Data afektif siswa ditentukan sikap siswa yang dominan selama 

pembelajaran. Data psikomotor siswa ditentukan bagaimana ketrampilan siswa dalam menjawab LKS. Data 

angket respon siswa ditentukan persentase respon siswa tertinggi. Sedangkan tes hasil belajar ditentukan apakah 

sudah mencapai ketuntasan klasikal.  
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Untuk meyakinkan data terhadap validitas dapat dilakukan dengan triangulasi terhadap data. Teknik 

triangulasi data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik 

pengumpulan data adalah menggali kebenaran informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data dengan 

sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti membandingkan data observasi dengan data angket dan data tes hasil 

belajar siswa sehingga dapat tercapai keabsahan data. 

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berikut ini penyajian data hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan penelitian di kelas VIII-K SMPN 2 

Gedangan. 

Data aktivitas siswa 

Tabel 1 Data Persentase Aktivitas Siswa 

Kategori Pert. 1 Pert. 2 

1. 18,75% 18,75% 

2. 23,44% 26,56% 

3. 10,94% 10,94% 

4. 6,25% 6,25% 

5. 10,94% 7,81% 

6. 3,12% 7,81% 

7. 6,25% 7,81% 

8. 6,25% 6,25% 

9. 6,25% 6,25% 

10. 7,81% 1,56% 

Aktivitas siswa yang paling dominan adalah kategori kedua yaitu ‘siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru/teman’ yang memperoleh 23,44% pada pertemuan pertama dan 26,56% pada pertemuan kedua. 

 

Data hasil belajar siswa 

Tabel 2 Hasil Penilaian Kogtitif 

Absen Nilai Ket Absen Nilai Ket 

1. 100 Tuntas 17. 100 Tuntas 

2. 60 TT 18. 90 Tuntas 

3. 80 Tuntas 19. 40 TT 

4. 98 Tuntas 20. 48 TT 

5. 100 Tuntas 21. 30 TT 

6. 98 Tuntas 22. 20 TT 

7. 60 TT 23. 100 Tuntas 

8. 75 TT 24. 95 Tuntas 

9. 100 Tuntas 25. 98 Tuntas 

10. 98 Tuntas 26. 95 Tuntas 

11. 98 Tuntas 27. 100 Tuntas 

12. 93 Tuntas 28. 98 Tuntas 

13. 98 Tuntas 29. 68 TT 

14. 100 Tuntas 30. 70 TT 

15. 98 Tuntas 31. 98 Tuntas 

16. 68 TT 32. 98 Tuntas 
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                 Ket: TT = Tidak Tuntas 

Tabel 2 tersebut menjelaskan bahwa dari 32 siswa terdapat 22 siswa memperoleh nilai  78 sehingga 

dinyatakan tuntas. Sedangkan 10 siswa lainnya memperoleh nilai  78 sehingga dinyatakan tidak tuntas. 

 

Data afektif siswa 

Tabel 3 Data Hasil Penilaian Afektif 

Absen 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Absen 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor Sikap Skor Skor Skor Sikap Skor Sikap 

1. 3,44 
B 

3,55 
B 

17. 3,33 
B 

3,55 
B 

2. 3,33 
B 

3,44 
B 

18. 3,33 
B 

3,33 
B 

3. 3,22 
B 

3,33 
B 

19. 2,78 
B 

3,00 
B 

4. 3,00 
B 

3,33 
B 

20. 3,44 
B 

3,55 
B 

5. 3,44 
B 

3,55 
B 

21. 2,44 
C 

3,22 
B 

6. 3,33 
B 

3,33 
B 

22. 3,22 
B 

3,44 
B 

7. 3,22 
B 

3,33 
B 

23. 3,55 
B 

3,67 
SB 

8. 3,22 
B 

3,33 
B 

24. 3,44 
B 

3,55 
B 

9. 3,33 
B 

3,44 
B 

25. 3,33 
B 

3,44 
B 

10. 3,44 
B 

3,55 
B 

26. 3,33 
B 

3,44 
B 

11. 3,33 
B 

3,67 
SB 

27. 3,33 
B 

3,55 
B 

12. 3,33 
B 

3,44 
B 

28. 3,22 
B 

3,33 
B 

13. 3,44 
B 

3,78 
SB 

29. 3,11 
B 

3,44 
B 

14. 3,22 
B 

3,33 
B 

30. 3,00 
B 

3,00 
B 

15. 3,22 
B 

3,44 
B 

31. 3,22 
B 

3,44 
B 

16. 2,78 
B 

3,22 
B 

32. 3,11 
B 

3,33 
B 

Tabel  3 tersebut menunjukkan skor penilaian afektif beserta perolehan nilainya. Pada pertemuan 

pertama terdapat 31 siswa memperoleh nilai sikap B (Baik), dan terdapat 1 siswa memperoleh nilai sikap C 

(Cukup). Sedangkan pada pertemuan kedua terdapat 29 siswa memperoleh nilai sikap B (Baik), dan terdapat 3 

siswa dengan perolehan nilai sikap SB (Sangat Baik). 

Data psikomotorik siswa 

Tabel 4. Hasil Penilaian Psikomotorik 

Absen 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Absen 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor 
Predi

kat 
Skor Skor Skor 

Predi

kat 
Skor 

Predi

kat 

1. 4 
A 

4 
A 

17. 4 
A 

4 
A 

2. 3,33 
B+ 

2,5 
C+ 

18. 3,67 
A- 

3,5 
B+ 

3. 2,67 
B- 

3 
B 

19. 2,67 
B- 

2,5 
C+ 

4. 3,67 
A- 

4 
A 

20. 2,67 
B- 

3 
B 

5. 4 
A 

4 
A 

21. 2,67 
B- 

2,5 
C+ 

6. 3,33 
B+ 

4 
A 

22. 2,67 
B- 

2,5 
C+ 
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7. 2,67 
B- 

3 
B 

23. 4 
A 

4 
A 

8. 3,33 
B+ 

3 
B 

24. 4 
A 

3,5 
B+ 

9. 4 
A 

4 
A 

25. 3,67 
A- 

3,5 
B+ 

10. 4 
A 

3 
B 

26. 3,67 
A- 

3,5 
B+ 

11. 4 
A 

4 
A 

27. 4 
A 

4 
A 

12. 3,33 
B+ 

3,5 
B+ 

28. 3,67 
A- 

4 
A 

13. 4 
A 

3,5 
B+ 

29. 3,67 
A- 

3,5 
B+ 

14. 4 
A 

4 
A 

30. 3,33 
B+ 

3 
B 

15. 3,67 
A- 

4 
A 

31. 3,67 
A- 

4 
A 

16. 2,67 
B- 

3,5 
B+ 

32. 3,33 
B+ 

4 
A 

Pada pertemuan pertama terdapat 11 siswa mendapat predikat A, 8 orang siswa mendapat predikat A-, 

6 orang siswa mendapat predikat B+, dan 7 orang siswa mendapat predikat B-. Sedangkan pada pertemuan 

kedua terdapat 14 orang siswa mendapat nilai A, 8 orang siswa mendapat predikat B+, 6 siswa mendapat 

predikat B, dan  4 orang siswa mendapat predikat C+. 

 

Data respon siswa 

Tabel 5. Data Persentase Angket Respon Siswa 

Aspek ke- 
Respon Siswa 

Ya Tidak 

1. 
87,5% 12,5% 

2. 
75% 25% 

3. 
87,5% 12,5% 

4. 
81,25% 18,75% 

5. 
90,62% 9,37% 

6. 
87,5% 12,5% 

7. 
78,12% 21,87% 

8. 
78,12% 21,87% 

9. 
87,5% 12,5% 

10. 
71.87% 28,12% 

11. 
93,75% 6,25% 

12. 
87,5% 12,5% 

Tabel 5. tersebut menunjukkan persentase respon siswa pada setiap aspek. Berdasarkan data diatas 

menunjukkan bahwa respon siswa positif terhadap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan 

model Discovery Learning. 

Pembahasan 

1. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada penelitian penerapan pendekatan saintifik dengan 

model discovery learning, menunjukkan bahwa aktivitas yang paling dominan adalah kategori kedua yakni 

siswa memperhatikan penjelasan dari guru / teman. Kategori kedua tersebut memperoleh persentase 23,44% 
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pada pertemuan pertama dan 26,59% pada pertemuan kedua, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 23,5%. 

Siswa cenderung memperhatikan penjelasan dari guru karena metode pembelajaran tergolong masih baru 

sehingga siswa merasa masih membutuhkan bimbingan dari guru. Selain itu kegiatan pembelajaran diskusi 

mendukung interaksi antar siswa untuk saling menjelaskan materi pembelajaran. Sehingga dapat 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung adalah aktivitas yang relevan. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

a. Hasil Penilaian Kognitif 

Hasil penilaian kognitif diperoleh dari hasil tes hasil belajar siswa berupa ulangan harian yang diberikan 

pada pertemuan ketiga yaitu setelah 2 kali pertemuan menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan 

model discovery learning. Berdasarkan analisis data, dari 32 siswa terdapat 22 siswa mendapat nilai  78 

sehingga dinyatakan tuntas, dan  10 siswa memperoleh nilai  78 sehingga dinyatakan tidak tuntas. 

Kurikulum SMPN 2 Gedangan menetapkan bahwa suatu kelas dinyatakan mencapai ketuntasan klasikal jika 

mencapai persentase  78%. Karena hanya terdapat 22 siswa yang tuntas, maka hanya diperoleh persentase 

sebesar 68,75%, sehingga kelas  ini dinyatakan tidak tuntas secara klasikal. 

b. Hasil Penilaian Afektif 

Hasil penilaian afektif siswa diperoleh dari kegiatan pengamatan pada pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua. Dari pertemuan pertama siswa telah menunjukkan sikap rasa ingin tahu, percaya diri, disiplin, jujur 

dan kreatif, tekum, santun, tanggung jawab, dan peduli dengan baik. Hal tersebut turut mendukung 

efektivitas diskusi sehingga dinilai cukup baik. Pada pertemuan kedua terdapat peningkatan nilai sikap pada 

beberapa siswa. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery 

leraning berpengaruh pada perkembangan sikap siswa.  

c. Hasil Penilaian Psikomotorik 

Hasil penilaian psikomotorik diperoleh dari hasil pengerjaan LKS oleh siswa. Terlihat kenaikan jumlah 

siswa yang mendapat nilai A , pada pertemuan pertama terdapat 11 orang siswa dan pada pertemuan kedua 

meningkat menjadi 14 siswa. Perolehan nilai pada pertemuan kedua terlihat menurun, namun hal tersebut 

bukan merupakan penurunan tingkat ketrampilan siswa. Perbandingan nilai yang terlihat menurun 

disebabkan karena jumlah indikator berbeda, dimana pada pertemuan pertama sebanyak 3 indikator dan 

pertemuan kedua sebanyak 2 indikator, sehingga hal tersebut memengaruhi perbedaan skor. Peningkatan 

jumlah perolehan nilai A dapat mewakili adanya ketrampilan yang baik selama penerapan pendekatan 

saintifik dengan model discovery learning.  

3. Respon Siswa 

Data angket respon siswa dianalisis pada masing-masing aspek. Kemudian diperoleh persentase respon 

siswa yang menyatakan “YA” dan “TIDAK”. Persentase tersebut akan menjelaskan respon siswa terhadap 

penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Siswa memberi respon “YA” terhadap 

penerapan pendekatan saintifik tertinggi pada aspek kesebelas yaitu “Apakah dengan situasi pembelajaran 

hari ini dapat membentuk rasa percaya diri dalam diri kamu?” sebesar 93,75%. Sedangkan rata-rata seluruh 

aspek respon “YA” adalah 83,85%, sehingga respon siswa dinyatakan positif. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dalam penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery learning pada 

pokok materi Pythagoras kelas VIII SMPN 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017, adalah 

1. Aktivitas Siswa yang paling dominan adalah memperhatikan penjelasan dari guru/teman dengan perolehan 

persentase 23,44% pada pertemuan pertama dan 26,59% pada pertemuan kedua, jadi rata-rata persentase 

adalah 23,5%. Sehingga aktivitas siswa tersebut dapat dinyatakan aktivitas yang relevan. 

2. Hasil belajar siswa setelah dilakukan penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery learning 

diambil dari hasil penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil penilaian kognitif terdapat 22 siswa 

dinyatakan tuntas dan 10 siswa dinyatakan belum tuntas. Kelas dinyatakan tidak tuntas secara klasikal 

karena rata-rata persentase kurang dari 78%. Hasil penilaian afektif pada pertemuan pertama terdapat 31 

siswa dengan nilai sikap B (Baik) dan 1 siswa dengan nilai C (Cukup). Sedangkan pada pertemuan kedua 

terdapat 29 siswa dengan nilai sikap B (Baik) dan 3 siswa dengan nilai sikap SB (Sangat Baik). Sehingga 

penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery learning berpengaruh pada perkembangan sikap 

siswa. Hasil penilaian psikomotorik pada pertemuan pertama yaitu 11 siswa dengan predikat A, 8 siswa 

dengan predikat A-, 6 siswa dengan predikat B+, dan 7 siswa mendapat predikat B-. Sedangkan pada 

pertemuan kedua terdapat 14 siswa dengan nilai A, 8 orang siswa dengan nilai B+ dan 4 orang siswa dengan 

nilai C+. Sehingga ketrampilan siswa selama penerapan pendekatan saintifik dengan model discovery 

learning dinilai cukup baik. 
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3. Respon siswa tertinggi setelah pembelajaran yang menerapkan pendakatan saintifik dengan model discovery 

learning adalah aspek dimana situasi pembelajaran tersebut dapat membentuk rasa percaya diri pada siswa 

yang memperoleh persentase sebesar 93,75%. Rata-rata respon siswa seluruh aspek  adalah 83,85% dan 

dinyatakan sebagai respon siswa yang positif. 

Saran 

1. Sebelum menerapkan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning atau lainnya, 

hendaknya memahami kondisi dan karakter siswa sehingga pada saat diberi perlakuan, siswa siap dan tidak 

merasa terbebani dengan metode belajar yang baru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan alokasi waktu, karena pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing, siswa  membutuhkan waktu lebih banyak untuk menganalisa, memverifikasi, dan 

mencoba. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya pendekatan pembelajaran yang membuat 

siswa tidak suka dengan belajar. Hal ini membuat hasil belajar siswa menjadi 

menurun. Dalam hal ini diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang akan 

membuat siswa mempunyai minat untuk belajar. Peneliti memilih pendekatan 

pembelajaran RME sebagai materi pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan di 

kelas VIII-J SMP Negeri 21 Surabaya dalam sub pokok materi relasi dan fungsi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas, hasil belajar, dan respon siswa 

selama proses pembelajaran selama menerapkan pendekatan pembelajaran RME. 

Subyek penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas VIII-J SMP Negeri 21 

Surabaya tahun ajaran 2016-2017, dengan jumlah 39 siswa. Peneliti memakai 

penelitian kuantitatif deskriptif. Desain penelitian adalah “one shot case study”. Data 

diperoleh dengan menggunakan metode observasi, tes, dan angket. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama penerapan 

pendekatan pembelajaran RME dapat dikategorikan aktif. Sedangkan untuk hasil 

belajar selama pendekatan pembelajaran RME adalah tuntas secara klasikal. Untuk 

respon siswa setelah menerapkan pendekatan pembelajaran RME mendapat respon 

positif secara keseluruhan. 

 

Kata kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Respon, Pembelajaran Realistic Mathematic 

Education, Fungsi 
 

I. PENDAHULUAN 

Pengajaran adalah suatu tindakan dimana terdaoat beberapa tahap-tahap yang berurutan, tetapi secara 

teratur, seimbang, saling terhubung antara langkah ke satu ke langkah yang lain, dan dapat berkesinambungan. 

Guru sebagai seorang pengajar dapat mempertimbangkan tujuan dan strategi pembelajaran yang dirancang 

secara sistematis, konseptual, terstruktur tetapi praktis-realistik, dan fleksibel baik dalam hal interaksi 

pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan sumber daya maupun nilai pengajaran.  

Saat ini, banyak guru sekarang hanya cenderung menjelaskan materi dan siswa hanya mendengar serta 

mencatat materi yang diajarkan. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan diri dan meningkatkan harkat serta martabat manusia, sehingga manusia mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi menuju ke arah yang lebih baik. Pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang selalu berhubungan dengan kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mulai 

dari menghitung laba rugi, menghitung tinggi gedung dan lain sebagainya. Pelajaran matematika membutuhkan 

contoh nyata supaya siswa yang diajarkan dapat mengerti isi materi yang diajarkan. 

Pada dunia pendidikan terdahulu, pengetahuan intelek lebih diutamakan. Jadi guru dalam dunia pendidikan 

terdahulu lebih aktif daripada siswa. Akan tetapi di dalam perkembangan pendidikan modern lebih 

memperhatikan kepribadian setiap individu manusia. Pengetahuan tetap penting, tetapi harus berfungsi dalam 

mengerjakan aktivitas sehari-hari. Dengan siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dengan guru menjadi 

fasilitator. Dengan cara ini siswa akan lebih mengerti dan akan memaknai materi yang diajarkan guru kepada 

siswa. 

Dengan demikian pendekatan pembelajaran yang cocok diberikan kepada siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) 

menurut Haryono (2014:105) Pengaruh yang akan di timbulkan dalam pendekatan pembelajaran RME adalah 
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sebagai berikut: (1) Matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu 

abstrak; (2) Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa dan menekankan proses pembelajaran matematika 

pada ‘learning by doing’; (3) Memfasilitasi penyelesaian masalah matematika tanpa menggunakan penyelesaian 

(algoritma) baku yang telah diketahui; (4) Menggunakan konteks sebagai titik awal proses pembelajaran 

matematika. 

Pada penelitian ini, siswa akan diberikan suatu masalah yang akan dipecahkan dengan memberikan 

langkah-langkah pendekatan pembelajaran RME. Guru tidak hanya membawa ke suatu masalah, tetapi juga 

dengan membawa alat bantu sebagai gambaran materi yang akan diajarkan.   

Pada penelitian ini, siswa akan diberikan suatu masalah yang akan dipecahkan dengan memberikan 

langkah-langkah pendekatan pembelajaran RME. Guru tidak hanya membawa ke suatu masalah, tetapi juga 

dengan membawa alat bantu sebagai gambaran materi yang akan diajarkan.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi perhatian dalam 

penelitian ini bagaimana kriteria aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran RME pada materi relasi dan 

fungsi?,bagaimana hasil belajar setelah kegiatan pembelajaran RME pada materi relasi dan fungsi? dan 

bagaimana respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran RME pada materi relasi dan fungsi? 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. (Moleong 2014: 24) Metode 

kuantitatif deskriptif adalah penelitian  yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian deskriptif adalah metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan 

tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desaign One-Shot Case Study karena dalam penelitian ini tidak 

terdapat kelompok kontrol melainkan hanya kelompok eksperimen yang diberikan suatu perlakuan (treatment) 

selama beberapa waktu dan selanjutnya diobservasi proses dan hasilnya (treatment adalah sebagai variabel 

independen dan hasil sebagai variabel dependen). 

Menurut Sugiyono(2011:215) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Jadi.Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Surabaya. 

Sedangkan menurut Sugiyono(2011:85) sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII-J SMP Negeri 21 Surabaya sebanyak 39 siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan angket. Lembar observasi digunakan 

untuk mengetahui aktivitas siswa selama penerapan pembelajaran RME berlangsung terhadap mata pelajaran 

terdapat 8 indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

setelah menerapkan pendekatan pembelajaran RME terhadap mata pelajaran matematika ada 4 soal uraian yang 

harus dikerjakan siswa secara individu dan angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap mata 

pelajaran matematika setelah menerapkan pendekatan pembelajaran RME Pembagian angket ini dilakukan 

setelah pembelajaran selesai sehingga tidak menggangu kegiatan pembelajaran. Pada saat lembar angket 

diberikan, siswa harus mengisi angket dengan cara memberikan tanda centang () pada kolom setuju (S) jika 

siswa menyetuji pernyataan dan tidak setuju (TS) jika siswa tidak menyetujui pernyataan terdapat 15 indikator 

terhadap respon siswa tersebut. Setelah data terkumpul, data akan segera dikerjakan oleh staf peneliti. Untuk 

mengetahui hasil dari aktivitas siswa dianalisis dengan mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan sampel 10 siswa saja dengan melakukan dua kali observasi. 

Untuk mengetahui hasil analisis aktivitas siswa adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

= Banyaknya siswa aktif dalam kategori aktivitas yang diamati 

 = Jumlah siswa yang diamati 

Setelah menghitung rata-rata masing-masing observasi, kemudian menentukan rata-rata pada pertemuan 

pertama dan kedua adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Setelah menghitung total skor rata-rata, peneliti menggunakan criteria sebagai berikut: 

 

 

 

Skor Rata-Rata =  

Total Skor =  
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Nilai Skor Rata-

Rata 

Penjelasan 

0 1  Siswa tidak 

aktif 

1.75  Siswa cukup 

aktif 

2.50  Siswa aktif 

3.25  Siswa sangat 

aktif 

 

Siswa akan dikatakan aktif jika total skor rata-rata selama dua pertemuan  2. Siswa dikatakan pasif jika 

total skor rata-rata selama dua pertemuan  2. 

Dalam penelitian ini ketuntasan hasil belajar siswa dilihat secara individu dan secara klasikal. Untuk 

menyatakan ketuntasan belajar siswa secara individual saat siswa telah mencapai KKM  72. Adapun untuk 

menyatakan ketuntasan belajar secara klasikal melalui rumus:  

 

 

 

        Fauziyah, 2015:37 ketuntasan secara 

klasikal 

Sedangkan suatu kelas dikatakan tuntas belajar (ketuntasan klasikal) apabila di kelas tersebut terdapat 85% 

siswa yang telah tuntas secara individu.  

Untuk mengetahui data respon siswa peneliti menggunakan lembar angket. Dari  hasil lembar angket 

respon siswa dapat dianalisis dengan mendeskripsikan respon siswa tentang pembelajaran matematika terhadap 

penggunaan pendekatan pembelajaran RME. Untuk penskoran angket respon siswa jika siswa setuju (S) bernilai 

1 dan apabila siswa tidak setuju (TS) bernilai 0. Untuk mencari persentase respon siswa digunakan rumus 

berikut ini:  

 

 

 

Keterangan: 

R= Presentase Respon Siswa 

n = Banyaknya jawaban (S)/(TS) 

 =Banyaknya siswa 

 

Kemudian untuk menghitung respon siswa secara keseluruhan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

SK = Skor Keseluruhan 

R = Butir Respon Positif 

s = Banyak Butir Pertanyaan 

 

Respon siswa dikatakan sangat positif jika rata-rata presentase memperoleh , dikatakan positif jika 

rata-rata presentase antara 70% sampai dengan 84%, dikatakan kurang positif jika rata-rata presentase 

memperoleh antara 50% sampai dengan 69%, dikatakan negatif jika rata-rata presentase memperoleh  50%. 

 

III. PEMBAHASAN 

Setelah menerapkan metode penelitian, peneliti mendapat hasil penelitian dan di analisis sehingga 

mendapat pembahasan sebagai berikut: 

1. Aktivitas Siswa  

Rata-rata sebanyak 1  siswa menjawab salam atau pertanyaan dari guru. Rata-rata sebanyak 2.25 siswa 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan dari guru atau teman. Rata-rata siswa sebanyak 2.2 membaca dan 

memahami LKS atau buku. Rata-rata sebanyak 2.55 siswa mendiskusikan/mengerjakan LKS antar siswa dalam 

kelompok. Sebanyak 2.25  siswa berdiskusi/bertanya antar siswa dan siswa, siswa dan guru. Sebanyak 1.95 

siswa mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Sebanyak 2.25 siswa dapat menanggapi hasil 

presentasi. Sebanyak 1.55 siswa melakukan tindakan yang tidak relevan. Dari data diatas dijumlah dan dibagi 

Ketuntasan siswa klasikal:  

R =  

SK =  
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dengan banyak siswa yang diamati, sehingga didapat rata-rata aktivitas siswa tersebut adalah 2. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama pendeatan pembelajaran RME adalah aktif secara  keseluruhan. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa kelas VIII-J SMP Negeri 21 Surabaya mempunyai hasil belajar tuntas secara individual 

sebanyak 36 siswa. Hal ini dikarenakan kriteria siswa secara individual dikatakan tuntas jika siswa tersebut 

mendapat hasil sebesar 72. Dan sebanyak 3 siswa yang mempunyai hasil belajar tidak tuntas secara individual. 

Sedangkan persentasi secara klasikal telah mencapai 89.74%, sehingga dapat dikatakan bahwa tuntas secara 

klasikal. 

3. Respon Siswa 

Persentase 13 butir respon dapat dikatakan positif.  Sehingga di dapat skor keseluruhan dari tiap butir 

positif tersebut sebesar 86.66%. Hal ini menjadikan respon siswa kelas VIII-J SMP Negeri 21 Surabaya positif 

secara keseluruhan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti di KelasVIII-J SMP Negeri 21 

Surabaya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aktivitas Siswa selama proses pembelajaran di kelas VII-J SMP Negeri 21 Surabaya dengan menerapkan 

pendekatn pembelajaran RME adalah aktif. 

b. Hasil Belajar kelas VIII-J SMP Negeri 21Surabaya dengan pendekatan pembelajaran RME pada kegiatan 

matematika dinyatakan tuntas secara klasikal. 

c. Respon Siswa kelas VIII-J SMP Negeri 21 Surabaya dengan pendekatan pembelajaran RME dinyatakan 

positif. 

Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil peneliti yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di 

SMP Negeri 21 Surabaya peneliti menyajikan saran: 

a. Pendekatan pembelajaran RME bagus untuk diterapkan kedalam sekolah yang lebih mengarahkan siswa 

kedalam praktek yang bukan hanya sekedar mendengarkan saja. 

b. Pendekatan pembelajaran RME siswa akan merasa lebih diberi kebebasan dalam meyelesaikan persoalan 

dengan ide yang mereka punya sendiri. 
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Dalam pembelajaran yang terjadi sekarang, banyak pengajar yang masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional yang dalam kegiatannya 

didominasi oleh pengajar di depan kelas. Salah satu model pembelajaran 

yang mampu melibatkan peran serta siswa adalah model pembelajaran 

kooperatif. Hal ini peneliti memilih pembelajaran kooperatif  tipe TPS 

sebagai model pembelajaran pada materi Pythagoras. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu memperoleh data aktivitas siswa, metode tes untuk memperoleh 

hasil aktivitas siswa, dan metode angket untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran tipe TPS. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif  yang dilakukan di SMP Negeri 23 Surabaya pada kelas 

VIII. Analisis data berupa aktivitas siswa, hasil belajar, dan respon siswa 

dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan 

angket. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh aktivitas 

siswa yang mempunyai persentase tertinggi sebesar 24,12% yaitu siswa 

mencoba mencari jawaban dari suatu permasalahan dengan dibimbing guru, 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal tercapai dengan persentase 90,91%, 

serta respon siswa terhadap pembelajaran tipe TPS mendapatkan persentase 

77,58% yang termasuk dalam kategori siswa merespon positif. Dari hasil 

yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dapat menjadi pilihan alternatif yang diterapkan dalam 

pembelajaran Matematika. 

 

Kata Kunci: TPS, Aktivitas belajar, Hasil Belajar, Respon belajar 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

sekaligus sebagai sarana membangun manusia di Indonesia seutuhnya. Salah satu tujuan bangsa Indonesia 

tertuang dalam pembukuan UUD 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara 

mencerdaskan kehidupan bangsa  dengan mendapatkan suatu pendidikan.  Antara lain melalui pembelajaran 

matematika. pembelajaran matematika yang baik, siswa dimungkinkan memperoleh berbagai macam bekal 

dalam menghadapi tantangan diera globalisasi yang saat ini. 

Dalam belajar tidak cukup hanya dengan mendengar dan melihat tetapi harus dengan melakukan aktivitas 

yang lain diantaranya membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan tugas, menggambar, 

mengkomunikasi, presentasi, diskusi, menyimpulkan dan memanfaatkan peralatan[1]. Menurut Hilgard 

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan 

kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan dan tingkah laku. Perubahan itu diperoleh melalui 

pengalaman (latihan) bukan dengan sendirinya berubah karena kematangan atas keadaan sementara[2].  Dalam 

pembelajaran guru menyajikan  permasalahan matematika dan mendorong siswa untuk mengidetifikasi 

permasalahan, mencari pemecahan, menyimpulkan hasil, kemudian mempresentasikannya.  

Dalam pembelajaran matematika yang terjadi sekarang ini, kebanyakan pengajar masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional yang dalam kegiatannya didominasi oleh pengajar di depan kelas sehingga 

membuat siswa menjadi pasif. Hal ini tentu sangat merugikan proses pembelajaran matematika karena siswa 

tidak termotivasi untuk berkreasi sendiri dan selalu mengandalkan materi yang siap saji dari guru. Akibatnya, 

siswa merasa semakin bosan dan jenuh dengan matematika. Model yang konvensional seperti ini sudah 

seharusnya diperbaharui sedikit demi sedikit dan diganti dengan alternatif lainnya yang lebih baik. 
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Menurut Johnson, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang 

memungkinkan siswa bekerjasama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam 

kelompok tersebut.[3] Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk – bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran 

kooperatif diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang 

dimaksud.[4] Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur penghargaan 

kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik, dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe. Dalam penelitian ini digunakan tipe Think Pair Share 

(TPS). Karena dalam model pembelajaran tipe TPS siswa berpasangan, sehingga dapat mengurangi 

ketidakseriusan siswa dan efisien waktu dalam membentuk kelompok. Resiko dalam pembelajaran kooperatif 

tipe TPS relatif rendah dan struktur pembelajaran kolaboratif pendek, sehingga sangat ideal bagi guru dan siswa 

yang baru belajar kolaboratif. TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa memperoleh pengetahuan yang 

bermakna dan menumbuhkan motivasi siswa sehingga pembelajaran matematika dapat terlaksana secara 

optimal. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share merupakan salah satu pembelajaran kooperatif 

yang mudah dan sederhana untuk dilaksanakan di semua jenjang pendidikan. Pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share atau berpikir, berpasangan, dan berbagi merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas. Prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa  lebih 

banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu.[5] 

Model pembelajaran tipe TPS ini dapat diterapkan dalam kelas yang besar dan juga tidak perlu waktu yang 

lama untuk pembentukan kelompok. Dengan cara mengelompokkan siswa secara berpasangan akan lebih mudah 

dan banyak waktu bagi siswa dalam berpikir dan merespon serta berpartisipasi dalam pelajaran. Selain itu juga 

akan memperkecil peluang siswa untuk tidak aktif dalam pelajaran. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

pentingnya model pembelajaran kooperatif di dalam suatu pembelajaran. Materi yang digunakan adalah 

Pythagoras pada kelas VIII di SMPN 23 Surabaya dengan mengambil kelas VIII-E pada tahun ajaran 

2016/2017. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa SMP Negeri 23 Surabaya selama 

diterapkannya model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti  pembelajaran matematika dengan menerapkan model kooperatif tipe TPS pada siswa SMP 

Negeri 23 Surabaya, dan untuk mengetahui respon siswa terhadap  pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model kooperatif tipe TPS pada siswa SMP Negeri 23 Surabaya. 

Manfaat dari penelitian ini bagi siswa adalah melatih siswa bekerja sama dengan berdiskusi kelompok 

untuk memcahkan berbagai suatu masalah, meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika, meningkatkan semangat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan 

bagi guru adalah memberikan sumbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki proses pembelajaran 

matematika, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran yang dapat memberikan 

manfaat bagi siswanya. Kemudian manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah  pengetahuan  tentang model 

pembelajaran yang sesuai untuk penerapan kegiatan pembelajaran di sekolah, untuk mengetahui cara 

meningkatkan kualitas pengajaran dalam pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai. 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitiannya 

adalah deskriptif. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan, 

menjelaskan tentang penerapan siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Menurut Bogdan 

dan Taylor, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[6] Dalam penelitian 

kualitatif ini pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti 

sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen menjadi 

instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam suatu penelitian, karena data yang 

dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti, selai itu data juga akan digunakan 
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untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa observasi, tes, 

dan angket. Di mana pada awal penelitian, menggunakan observasi. Dalam observasi ini digunakan satu jenis 

lembar observasi, yaitu lembar observasi terhadap aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar pengamatan di isi oleh pengamat selama pembelajaran berlangsung pada dua kali 

pertemuan. Disini terdapat 1 orang pengamat merupakan teman pengajar atau bisa juga guru mitra, melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Pengamatan aktivitas siswa 

dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa yang dominan setiap 10 menit sekali. 8 menit untuk mengamati 

aktivitas siswa kemudian 2 menit berikutna untuk mencatat kategori aktivitas siswa yang paling dominan pada 

kolom tabel. Siswa yang diamati sebanyak 1 kelompok dengan masing-masing kelompok ada 4-5 orang siswa. 

Seorang pengamat mengamati tingkah laku siswa dari jauh agar tidak mengganggu proses pembelajaran.. 

Selanjutnya setelah observasi, siswa diberi tes berupa materi Pythagoras sebanyak 5 soal. Dalam penelitian ini, 

tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Tes hasil belajar yang digunakan berupa tes tulis atau soal uraian. 

Kemudian setelah siswa melakukan tes, siswa akan diberikan angket untuk mengisi 10 pertanyaan yang tersedia. 

Untuk memperoleh respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS). Angket dibuat peneliti dengan memberikan tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan. Pada 

penelitian ini, lembar angket respon siswa diberikan pada hari terakhir penelitian, yaitu setelah siswa diberi tes 

evaluasi. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 23 Surabaya tahun 

ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 8 kelas dengan mengambil kelas VIII-E untuk penelitian. Penelitian ini 

dilakukan pada semester ganjil tanggal 18 November 2016 dengan waktu pengerjaan selama 30 menit. 

Teknik analisis data yang digunakan ada 3, yaitu sebagai berikut. 

1. Aktivitas Siswa 

Data ini dianalisis dengan menghitung persentase dari setiap aktivitas siswa yang diamati pada setiap 

indikator. Dari prosentase aktivitas siswa yang muncul setelah dianalisis dapat ditentukan kriteria sebagai 

berikut. 

a. Jika prosentase aktivitas siswa yang aktif lebih dari jumlah prosentase yang tidak aktif, maka siswa 

dikatakan aktif dalam belajar. 

b. Jika prosentase aktivitas siswa yang aktif kurang dari jumlah prosentase yang tidak aktif, maka siswa 

dikatakan tidak aktif dalam belajar. 

Menghitung persentase nya dengan cara sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

K  = persentase aktivitas siswa 

Fk = frekuensi aktivitas yang muncul 

n    = jumlah semua aktivitas 

 

2. Hasil belajar 

Ketuntasan belajar terdiri dari dua kategori yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan belajar klasikal atau 

kelas. 

a. Ketuntasan Individu 

Seorang siswa dianggap telah tuntas apabia siswa tersebut berhasil jika prosentase ketuntasan ≥ 75%. 

b. Ketuntasan Klasikal 

Perhitungan untuk menyatakan presentase banyaknya siswa yang tuntas dihitung dengan cara: 

 

 

 

Keterangan: 

KBK    = Ketuntasan Hasil Belajar 

T     = Jumlah siswa yang tuntas 

S     = Jumlah siswa seluruhnya 

Berdasarkan ketentuan dari sekolah yang diteliti, atau kelas dikatakan tuntas belajar jika minimal 85% 

siswa tuntas.    

3. Respon Siswa 

Analisis terhadap data angket siswa dihitung dengan cara menentukan presentase dari setiap pertanyaan. 

Siswa yang menjawab “ya” memperoleh nilai 1, sedangkan yang menjawab “tidak” nilai yang diperoleh 0. Data 

tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

%100
n

Fk
K

 

KBK = x 100% 
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Keterangan: 

R = Persentase respon siswa 

Fr = Frekuensi jawaban tiap aspek 

n  = Banyak responden 

 

No Persentase Respon siswa Kategori 

1 Rs ≥ 85 Sangat positif 

2 70 ≤ Rs < 85 Positif 

3 50 ≤ Rs < 70 Kurang positif 

4 Rs < 50 Tidak positif 

 

Kriteria untuk menetukan respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah presentase dari 

setiap aspek yang diamati, jika rata-rata persentase menjawab “Ya” mencapai  ≥ 70% maka respon dikatakan 

positif, namun jika tidak memenuhi kriteria maka dikatakan tidak positif. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi. Untuk memenuhi 

keabsahan data penelitian ini dilakukan trianggulasi dengan teknik pengumpulan data. Trianggulasi teknik ini 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2015: 

373). Dalam penelitian ini, menggunakan obsevasi, tes dan angket atau kuesioner. 

III. PEMBAHASAN 

Aktivitas Siswa 

Lembar pengamatan aktivitas siswa seperti berikut. 

 

R =  
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Dengan penghitungan penilaian sebagai berikut. 

 

 

 

Kegiatan yang Diamati 

 

 

Persentase Aktifitas Siswa Selama 

Proses Pembelajaran (%) 

Pertemuan ke- Rata-rata 

(%) 
1 2 

1. Siswa menjawab salam 6,25% 6,67% 6,46% 

2. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru 
14,06% 15% 14,53% 

3. Siswa termotivasi dengan penjelasan 

guru 
7,81% 8,31% 8,06% 

4. Siswa bertanya kepada guru/teman 14,06% 21,67% 17,86% 

5. Siswa membentuk kelompok belajar 6,25% 6,67% 6,46% 

6. Siswa mengerjakan LKS/soal 7,81% 6,67% 7,24% 

7. Siswa mencoba mencari jawaban dari 

suatu permasalahan dengan 

dibimbing guru 

 

26,56% 

 

21,67% 

 

24,12% 

8. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 
4,7% 5% 4,85% 

9. Siswa menerima penghargaan dari 

guru 
6,25% 1,67% 3,96% 

10. Aktivitas siswa yang tidak relevan 

(melamun, tidur, ngobrol, main HP, 

bergurau, dan mengganggu teman) 

6,25% 6,67% 6,46% 

Total 100% 100% 100% 

 

Pelaksanaan proses pembelajaran secara keseluruhan pada pertemuan pertama dan kedua, aktivitas siswa 

yang muncul paling dominan adalah siswa mencoba mencari jawaban dari suatu permasalahan dengan 

dibimbing guru, yaitu sebesar 24,12%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung menunjukkan aktivitas yang relevan. 

 

1. Hasil Belajar Siswa 

Dalam menganalisis ketuntasan belajar siswa digunakan hasil dari tes akhir setelah siswa mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada keseluruhan materi Pythagoras. Data hasil belajar 

siswa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel Data Hasil Belajar Siswa 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Adinda Dewi Pramesti 70 Tidak Tuntas 

2 Agviola Yanuarista 75 Tuntas 

3 Ahmad Dani – – 

4 Aldin Favianda Rahmad 80 Tuntas 

5 Ammar Naufal Khairullah 75 Tuntas 

6 Annisa Zahra Fitriamita 90 Tuntas 

7 Aris Maulana Malik Ibrahim 75 Tuntas 

8 Asya Rinjani 95 Tuntas 

9 Ayu Irawati 80 Tuntas 

10 Brillyan Adam Oktavian 80 Tuntas 
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11 Dianfresta Krisdianto 75 Tuntas 

12 Dimas Agung Nugroho 75 Tuntas 

13 Domenique Issabell Nhatassa S. 90 Tuntas 

14 Fanisa Aulia Mukadar 90 Tuntas 

15 Farhan Ramadhan 75 Tuntas 

16 Febrianto Eka Prasetya – – 

17 Firna Arum Firdausi 75 Tuntas 

18 Grania Aurora Putri Danti 80 Tuntas 

19 Gusti Ken’O Rama Dewa 80 Tuntas 

20 Lintang Azaria Kinasih 75 Tuntas 

21 Karina Dewi Kusuma 85 Tuntas 

22 M. Febri Dwi Wijaya 75 Tuntas 

23    

24 Mochammad Vikri Haikal 70 Tidak Tuntas 

25 Muhamad Febri Harianto 75 Tuntas 

26 Muhammad Daffa Dhiya’ U. 80 Tuntas 

27 Muhammad Javiar Firmansyah 85 Tuntas 

28 Muhammad Rayhan 80 Tuntas 

29 Mukhamad Koirul Nizam – – 

30 Nabilla Fauziyah 90 Tuntas 

31 Natasyah Dwi Nursyamsi 70 Tidak Tuntas 

32 Niken Ayu Pratiwi 85 Tuntas 

33 Nuzulia Nur Fadilla 75 Tuntas 

34 Oktavia Permatasari – – 

35 Pradeeva Adelia 90 Tuntas 

36 Rafli Prasetya 75 Tuntas 

37 Rullyana Khusnul Khotimah 80 Tuntas 

38 Varica Indah Widayanti 95 Tuntas 

 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan ketuntasan belajar individual yang menjadi patokan 

tuntas atau tidak bagi siswa SMP Negeri 23 Surabaya. Berdasarkan kurikulum SMP Negeri 23 Surabaya, 

siswa kelas VIII E dinyatakan tuntas belajar apabila telah memperoleh nilai ≥75%. 

Adapun ketuntasan klasikal juga merupakan ketentuan dari sekolah yang diteliti bahwa kelas dikatakan 

tuntas belajar jika minimal 85% siswa tuntas. Selanjutnya, analisis dari hasil belajar tersebut disajikan dalam 

tabel  dan diagram berikut. 

 

Tabel Rangkuman Ketuntasan Belajar Siswa 

Karakteristik Hasil 

Banyak siswa 33 

Banyak siswa yang tuntas 30 

Banyak siswa yang tidak tuntas 3 

Prosentase siswa yang tuntas (%) 90,91 

Prosentase siswa yang tidak tuntas (%) 9,09 

 

Terlihat pada tabel di atas bahwa persentase siswa yang tuntas lebih banyak daripada siswa yang tidak 

tuntas. Karena hanya 3 siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran menyebabkan persentase siswa yang 

tuntas sebesar 90,91%, maka ketuntasan klasikal tercapai. 
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2. Respon Siswa 

 

Hasil respon siswa yang tertuang dalam angket didapat rincian sebagai berikut. 

No Pertanyaan 

Persentase 

Respon Siswa (%) 

Ya Tidak 

1 Saya sangat menyukai pelajaran Matematika 

yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari 
75,76 24,24 

2 Saya merasa antusias mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dan kuis yang telah 

diberikan. 

72,73 27,27 

3 Saya merasa senang belajar matematika 

bersama dalam kelompok 
78,79 21,21 

4 Dengan pembelajaran seperti ini saya 

optimis/ berkeyakinan dapat memperoleh 

nilai yang lebih baik 

 

81,82 

 

18,18 

5 Suasana kelas seperti ini membuat 

pembelajaran menjadi aktif 
72,73 27,27 

6 Saya merasa tidak canggung bertanya kepada 

guru tentang hal yang saya tidak mengerti 
84,85 15,15 

7 Dengan belajar berkelompok, belajar 

matematika menjadi bermakna dan 

menyenangkan 

81,82 18,18 

8 Saya mampu menyelesaikan soal-soal latihan 

(LKS) secara individu dengan baik 
72,73 27,27 

9 Saya merasa lebih percaya diri dalam 

presentasi di depan kelas 
72,73 27,27 

10 Saya berminat mengikuti lagi kegiatan 

pembelajaran matematika yang diajarkan 

oleh guru seperti hal ini 

 

81,82 

 

18,18 

Jumlah Persentase 775,78 224,22 

Rata- rata Persentase 77,58 22,42 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata keseluruhan siswa yang 

menjawab “ya” mencapai 77,58%, sehingga respon siswa dikatakan positif. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan analisis data yang ada, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

Aktivitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share di kelas VIII E SMP Negeri 23 

Surabaya pada pokok bahasan Pythagoras yang mempunyai persentase tertinggi yaitu siswa mencoba mencari 

jawaban dari suatu permasalahan dengan dibimbing guru yaitu memperoleh persentase  sebanyak 24,12%. 

1. Hasil belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 23 Surabaya pada pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share pokok bahasan Pythagoras mendapat nilai ≥75 dengan persentase 90,91%. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa siswa kelas VIII E SMP Negeri 23 Surabaya mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 

2. Respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share di kelas VIII E SMP Negeri 23 

Surabaya pada pokok bahasan Pythagoras mempunyai respon positif dengan persentase sebesar 77,58%. 

 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan saran bagi pembaca, 

peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru matematika, model pembelajaran kooperatif tipe TPS bisa dijadikan reverensi dalam melakukan 

proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena model pembelajaran kooperatif 

berpotensi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru matematika, diharapkan bisa menggunakan model pembelajarn lain yang berpotensi 

meningkatkan hasil belajar siswa dan tetap memperhatikan tujuan dari proses belajar mengajar. 
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3. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

maupun model pembelajaran lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan mencapai tujuan 

pembelajaran.   
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Latar belakang penelitian ini adalah sistem kurikulum yang masih dalam proses 

perkembang yang masih belum dapat berjalan dengan baik sehingga berimbas kepeda 

pendidikan yang diterima siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang selama ini 

masih diterapkan adalah pembelajaran secara konvensional yang membuat siswa 

meresa bosan dengan pembelajaran tersebut. Pemilihan model pembelajaran juga 

berpengaruh terhadap pembelajaran siswa yang membiarkan siswa lebih berpikir 

kreatif dengan cara mereka sendiri untuk memahami suatu pelajaran. Peneliti 

menggunakan model pembelajaran PBI yang lebih efektif untuk siswa dapat 

mengembangkan ide yang ada didalam dirinya sendiri. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode penelitiannya adalah Pre-

Experimental Desain yang berbentuk One-Shot Case Study. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara Simpel Random Sampling  sehingga terpilih kelas XI MM 2 

sebagai kelas eksperimen. Analisis data berupa aktivitas siswa, hasil belajarn dan 

respon siswa dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes 

dan angket. Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh bahwa persentase rata-rata 

aktivitas siswa telah mencapai 80% sehingga menunjukan aktif, Pada hasil belajar 

diperoleh 30 siswa tuntas KKM dan 6 siswa tidak tuntas KKM dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 83,33% dan respon siswa diperoleh 77,5% temasuk dalam kategori 

siswa merespon positif. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran PBI dapat menjadi pilihan alternatif yang diterapkan 

dalam pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci: PBI, Aktivitas, Hasil Belajar, Respon 

 

I. PENDAHULUAN 

Kurikulum sebagai bidang kajian sangat sulit untuk dipahami, tetapi sangat terbuka untuk di diskusikan oleh 

karena itu untuk memahaminya harus dianalisis dalam konteks yang luas, demikian halnya dengan kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan 

terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu 

dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan Negara. Dengan demikian kurikulum 2013 diharapkan dapat 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini terutama dalam 

memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam tantangan. 

      Berdasarkan kurikulum yang digunakan pendidikan di Indonesia yang masih dalam proses perkembangan 

menuju yang lebih baik lagi dimana itu akan mempengaruhi pendidikan yang diterima oleh siswa. Di Indonesia 

masih sangat sering diterapkanya model pembelajaran secara konvensional dimana siswa akan merasa bosen 

dengan pembelajaran tersebut. Menurut (Trianto 2011: 1) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas. Model pembelajaran 

dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan pendekatan pembelajaran yang baru melainkan sudah dikenal 

dan populer, hanya sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan adalah suatu 

strategi pembelajaraan yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran, sumber, dan sarana belajar. Hal tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan menanamkan sikap cinta lingkungan. Menurut 

mailto:Ayukurniasari45@gmail.com
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(Sofan 2011: 7) model pembelajaran adalan suatu obyek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan 

sesuatu hal. Pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh akan berlangsungnya proses belajar mengajar 

dikelas, apalagi untuk pelajaran yang dipandang siswa tidak menyenangkan dan dianggap sulit untuk dipelajari.   

Matematika dianggap oleh peserta didik adalah pelajaran yang sangat sulit, oleh karena itu guru harus pintar-

pintar memilih model pembelajaran yang dianggap menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Model 

pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menciptakan suasana atau memberikan pelayan agar siswa belajar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bagaimana aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran penerapan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction)?,bagaimana hasil belajar 

setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran PBI (Problem Based 

Instruction)? dan bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan model 

pembelajaran PBI (Problem Based Introduction) ? 

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian tentang “Penerapan Model 

Pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) Siswa SMK Al-Islah Kelas XI MM 2 Tahun Ajaran 2016-

2017” 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan. Tujuan penelitian 

kuantitaif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena. (Moleong 2014: 24) Metode kuantitatif deskriptif adalah penelitian  yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

presepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pre-experimental design. Metode 

pre-experiment design bukan merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena dalam metode penelitian ini 

masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan desaign One-Shot Case Study karena dalam penelitian ini tidak terdapat 

kelompok kontrol melainkan hanya kelompok eksperimen yang diberikan suatu perlakuan (treatment) selama 

beberapa waktu dan selanjutnya diobservasi proses dan hasilnya (treatment adalah sebagai variabel independen 

dan hasil sebagai variabel dependen). 

populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Jadi. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 

Al Islah Surabaya. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

simple random sampling. Teknik simpel random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam pupolasi (Sugiyono 2015: 139). Peneliti 

menggunakan teknik simple random sampling ini karena populasi dalam penelitian ini bersifat homogen. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan angket. Lembar observasi digunakan 

untuk mengetahui aktivitas siswa selama penerapan model pembelajarana PBI berlangsung terhadap mata 

pelajaran terdapat 10 indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya model pembelajaran PBI terhadap mata pelajaran matematika ada 6 soal uraian 

yang harus dikerjakan siswa secara individu dan angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

mata pelajaran matematika setelah diterapkannya model pembelajaran PBI Pembagian angket ini dilakukan 

setelah pembelajaran selesai sehingga tidak menggangu kegiatan pembelajaran. Pada saat lembar angket 

diberikan, siswa harus mengisi angket dengan cara memberikan tanda centang () pada kolom setuju (S) jika 

siswa menyetuji pernyataan dan tidak setuju (TS) jika siswa tidak menyetujui pernyataan terdapat 10 indikator 

terhadap respon siswa tersebut. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data perlu segera digarap oleh 

staf peneliti khususnya yang bertugas mengolah data Untuk mengetahui hasil dari aktivitas siswa dianalisis 

dengan mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan sampel 8 siswa saja 

ataupun 2 kelompok.  

Untuk mencari rata-rata persentase digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah setiap indikator aktivitas siswa 

b. Menghitung jumlah frekuensi aktivitas siswa  

c. Mencari prosentase setiap aktivitas yang diamati: 

 

              Persentase aktivitas belajar siswa =  

 

Keterangan:  

A= jumlah frekuensi aktivitas yang muncul 
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B= jumlah seluruh frekuensi aktivitas 

 

d. Menentukan rata-rata aktivitas siswa yang diamati dari dua kali pertemuan: 

 

Rata-rata persentase aktivitas siswa  =   

         

Siswa dikatakan aktif jika rata-rata persentase keseluruhan aktivitas siswa dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 

mencapai ≥ 80% karena semua aktivitas yang diamati adalah aktivitas positif. Dalam penelitian ini ketuntasan 

hasil belajar siswa dilihat secara individu dan secara klasikal. Untuk menyatakan ketuntasan belajar siswa secara 

individual saat siswa telah mencapai KKM  75. Adapun untuk menyatakan ketuntasan belajar secara klasikal 

melalui rumus:  

 

Ketuntasan Klasikal  =    x 100% 

 

 

 

Sedangkan suatu kelas dikatakan tuntas belajar (ketuntasan klasikal) apabila di kelas tersebut terdapat 80% 

siswa yang telah tuntas secara individu.  

Untuk mengetahui data respon siswa peneliti menggunakan lembar angket. Dari  hasil lembar angket respon 

siswa dapat dianalisis dengan mendeskripsikan respon siswa tentang pembelajaran matematika terhadap 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction. Untuk penskoran angket respon siswa jika siswa 

setuju (S) bernilai 10 dan apabila siswa tidak setuju (TS) bernilai 0. Untuk mencari persentase respon siswa 

digunakan rumus berikut ini:  

 

Presentase respon siswa =  

 

Keterangan:  

∑fi = Jumlah nilai keseluruhan yang  

di peroleh siswa 

∑f = Jumlah banyaknya siswa 

 

Untuk persentase sama dengan 50% dikatakan respon siswa berada dalam kategori negatif. Untuk persentase  

50% sampai 75% dikatakan respon siswa berada dalam kategori kurang positif.  Untuk persentase  75% sampai 

100% dikatakan respon siswa berada dalam kategori positif sedangkan untuk persentase  sama dengan 100% 

dikatakan respon siswa berada dalam kategori positif.   

 

III. PEMBAHASAN 

Pengamatan dilakukan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Data hasil pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran dengan PBI (Problem Based Instruction)  pada materi 

statistk kelas XI MM 2 SMK Al Islah Surabaya Hasil penelitian aktivitas siswa selama proses pembelajaran PBI 

(Problem Based Instruction) pada selama dua pertemuan dapat dilihat pada tabel berikut yaitu: 

 

Rata-Rata Persentase Aktivitas Siswa 

 

No Kriteria 

Persentase Aktivitas 

Siswa 
Rata-rata 

Pertemuan 

1 

Pertemua

n 2 

1 
Menjawab salam dan 

pertanyaan dari guru 
67% 67% 67% 

2 

Mendengarkan 

penjelasan tujuan dari 

pembelajaran pada 

hari ini  

79% 83% 81% 

3 
Membaca dengan 

aktif (misal 
75% 79% 77% 

 (Lestari dan Yudhanegara 

2015:340) 
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No Kriteria 

Persentase Aktivitas 

Siswa 
Rata-rata 

Pertemuan 

1 

Pertemua

n 2 

denganpen di tangan 

untuk 

menggarisbawahi 

atau membuat catatan 

kecil atau tanda-tanda 

tertentu pada teks) 

4 

Siswa mulai 

mengamati masalah 

yang disajikan guru 

dengan menggunakan 

power point ataupun 

di papan tulis  

83% 92% 88% 

5 

Menanyakan hal yang 

belum dipahami 

dalam materi yang 

sedang dibahas  

79% 83% 81% 

6 

Berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah. 

75% 83% 79% 

7 

Menyelesaikan 

masalah sesuai 

informasi dari 

berbagai sumber. 

83% 88% 85% 

8 

Memberikan saran 

untuk kelompok 

diskusi  

75% 83% 79% 

9 

Memberikan 

tanggapan hasil 

presentasi meliputi 

tanya jawab untuk 

mengkonfirmasi, 

melengkapi informasi 

ataupun tanggapan 

lainnya. 

79% 88% 83% 

10 

Peserta didik dan 

guru merangkum 

materi yang dipelajari 

hari ini 

79% 83% 81% 

Rata-rata 78% 83% 80% 

 

      Pada penelitian ini, kelas XI MM 2 SMK Al Islah Surabaya diberikan pembelajaran dengan PBI (Problem 

Based Instruction). Setelah pembelajaran pada materi statistik, maka diberikan tes untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Data tentang hasil belajar siswa secara ringkas disajikan pada Tabel 

 

Hasil Belajar Siswa 

 

No Kriteria Jumlah Siswa 

1 Tuntas 30 Siswa 

2 Belum Tuntas 6 Siswa 

Jumlah 36 Siswa 

 

 

ketuntasan  klasikal =  
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Ketuntasan  klasikal  

=  = 83,33 % 

      Angket yang diisi oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran berakhir dan sebelum mengisi 

diberitahukan bahwa angket ini tidak akan merubah nilai dari tes jadi diisi dengan sejujurnya. Data tersebut 

secara direkap pada tabel berikut ini : 

 

Respon Siswa 

 

No Skor Jumlah Siswa 
Jumlah 

Skor 

1 90 8 Siswa 720 

2 80 12 Siswa 960 

3 70 15 Siswa 1050 

4 60 1 Siswa 60 

Total 36 Siswa 2790 

  

penilai respon : 

            

  Presentase respon siswa =  

 

Presentase respon siswa =  

Presentase respon siswa = 77,5 % 

 

1. Aktivitas Siswa  

      Aktivitas siswa selama proses model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) dapat 

ditentukan dengan melakukan observasi aktivitas siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam penelitian ini yang diamati adalah 8 siswa ( 2 kelompok ) kelas XI MM 2 SMK Al 

Islah Surabaya. Berdasarkan penjelasan diatas apat diketahui persentase aktivitas tertinggi pada 

penerapan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) adalah mengamati power point yang 

disajikan oleh guru, saat siswa mulai tertarik oleh power point yang disajikan oleh guru secara tidak 

langsung akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pelajaran matematika. Setelah dianalisis 

persentase rata-rata dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua yakni sebesar 80% sehingga siswa 

dapat dikatakan aktif. 

2. Hasil Belajar 

      Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 36 siswa di kelas XI MM 2 tedapat  6 siswa 

yang mendapatkan nilai kurang dari 75 dan dikatakan tidak tuntas sedangkan ke 30 siswa yang lain 

mendapatkan nilai diatas 75 dan itu dikatakan tuntas. Sedangkan suatu kelas dikatakan tuntas belajar 

(ketuntasan klasikal) apabila di kelas tersebut terdapat 80% siswa yang telah tuntas secara individu. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti untuk kelas XI MM 2 dikatakan tuntas klasikal 

karena diperoleh 83,33%  

3. Respon Siswa 

      Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari angket respon siswa yang telah diisi siswa setelah 

proses pembelajaran diperoleh nilai siswa yang dihitung dari penskoran tiap hasil yang telah dicentang 

siswa dimana jika (S) setuju bernilai 10 dan (TS) bernilai 0. Dari data yang telah diolah didapat kriteria 

penafsiran persentase jawaban angket siswa sebanyak 77,5% nilai tersebut masuk kedalam kriteria 75% 

< P < 100% berarti hampir seluruh dari seluruh siswa kelas XI MM 2 SMK AL Islah Surabaya 

merespon positif model pembelajaran PBI ( Problem Based Instruction).  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelass XI MM 2 SMK Al Islah Surabaya pada respon siswa terhadap model 

pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) pada materi materi statistik subbab data kelompok 

(mean, median dan modus ) pada kriteria positif. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

      Berdasarkan hasil analisis data pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMK Al Islah Surabaya, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aktivitas Siswa kelas XI MM 2 selama menerapkan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction ) 

pada kegiatan matematika dinyatakan aktif. 
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b. Hasil Belajar kelas XI MM 2 setelah menerapkan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction ) 

pada kegiatan matematika dinyatakan tuntas secara klasikal. 

c. Respon Siswa kelas XI MM 2 selama menerapkan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction ) 

pada kegiatan matematika dinyatakan positif. 

Saran 

      Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil peneliti yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di SMK 

Al Islah Surabaya peneliti menyajikan saran: 

a. Model pembelajaran PBI (Prombel Based Instruction) bagus untuk diterapkan kedalam sekolah yang lebih 

mengarahkan siswa kedalam praktek yang bukan hanya sekedar mendengarkan saja 

b. Model pembelajaran PBI (Prombel Based Instruction) siswa akan merasa lebih diberi kebebasan dalam 

meyelesaikan persoalan dengan ide yang mereka punya sendiri. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu 

dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana penelitian, pakar 

yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.  
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Banyak siswa yang beranggapan bahwa pembelajaran matematika adalah pelajaran 

yang membosankan dan monoton karena guru menerapkan model kooperatif. Oleh 

sebab itu diterapkannya model inkuiri berbasis online yang dapat memaksimalkan 

hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan hasil 

belajar siswa setelah penerapan model inkuiri berbasis online materi barisan dan deret 

tak hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya, untuk menggambarkan 

respon siswa setelah penerapan model inkuiri berbasis online materi barisan dan deret 

tak hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI MM 3 SMK Al Islah 

Surabaya yang terdiri dari 28 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 

observasi, dan angket. Tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa 

setelah penerapan model inkuiri berbasis online, observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data sikap siswa, dan angket digunakan untuk mengumpulkan data 

sikap dan respon siswa saat pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data 

menunjukkan bahwa hasil nilai post-test lebih tinggi dari hasil nilai pre-test. Dengan 

hasil nilai post-test yakni 85,21 dan hasil nilai pre-test yakni 68,18. Tugas secara 

online rata-rata nilai siswa sudah melampaui KKM dengan nilai 84,14 yang 

berpredikat B+ dan berkategori baik. Dari hasil 3 sikap siswa yang diperoleh dari 

observasi, diri sendiri, dan antar teman mendapat nilai rata-rata 85,27 dan termasuk 

dalam kategori baik. Untuk teknik analisis data respon siswa memperoleh nilai 71,1% 

dan termasuk dalam penafsiran sebagian besar. Artinya sebagian besar siswa 

merespon positif pembelajaran matematika dengan penerapan model inkuiri berbasis 

online.  

 

Kata kunci: Inkuiri, Hasil Belajar, Respon, Barisan dan Deret 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan di Negara ini masih sangat kurang berkembang. Karena pendidikan merupakan hal yang 

terpenting untuk menjadikan anak bangsa sebagai sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan Negara 

lain. Pendidikan tidak bisa dipisahkan oleh proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses interaksi 

antara siswa dan guru. Sofan dan IIf (2012:2) mengungkapkan bahwa guru memiliki posisi yang menentukan 

keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, dan mengevaluasi 

pembelajaran. 

Pada nyatanya saat ini guru belum bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas 

karena guru masih menggunakan model pembelajaran lama yang cenderung membosankan. Agar siswa tidak 

merasa bosan, seharusnya guru lebih kreatif untuk menggunakan model pembelajaran yang lain, contohnya 

menggunakan model inkuiri, model discovery learning, model problem based learning, model problem solving, 

atau model pembelajaran lainnya. Setiap model mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Contohnya model inkuiri mengajarkan siswa sebagai ilmuwan yang mencari dan menemukan jawaban melalui 

proses berfikir secara sistematis. Menurut Hamdayana (2014:31) “model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.” Siswa akan lebih terampil melalui 

penemuannya sendiri, guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing kegiatan penemuan siswa. 

mailto:nurul.farida28@gmail.com
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Tidak hanya siswa yang harus terampil, tetapi gurupun harus terampil dalam menggunakan media 

pembelajaran. Guru harus memiliki pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Guru harus bisa 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah, tidak menutup kemungkinan fasilitas yang tersedia sesuai 

dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti laboratorium komputer yang ada di sekolah, guru harus berfikir 

kreatif untuk memanfaatkan laboratorium komputer dalam proses pembelajaran. Laboratorium komputer bisa 

digunakan untuk mengerjakan tugas secara online. Karena online saat ini sangat berkembang terutama di 

kalangan pelajar. Guru harus pandai memadukan model pembelajaran dengan media pembelajaran online. Bisa 

dipadukan dengan cara pembelajaran di kelas menggunakan model inkuiri yang mencari contoh-contoh materi 

secara online dan diberi tugas yang dikerjakan secara online yang bisa dikerjakan kapan saja dan dimanapun 

tetapi masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh guru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah 

satu materi pada semester 1 yaitu barisan dan deret tak hingga. Karena materi ini mengajak siswa berfikir kreatif 

dalam membangun konsep dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan model inkuiri berbasis online 

materi barisan dan deret tak hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya tahun pelajaran 2016-2017?. 

Dan bagaimana respon siswa setelah penerapan model inkuiri berbasis online materi barisan dan deret tak hingga 

pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya tahun pelajaran 2016-2017?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model inkuiri berbasis online materi barisan dan deret tak 

hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya dan mendeskripsikan respon siswa setelah penerapan model 

inkuiri berbasis online materi barisan dan deret tak hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya. Manfaat 

dari penelitian ini adalah 1) bagi siswa, agar dapat lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan dengan model 

matematika yang terkait dengan materi, 2) bagi guru, dapat digunakan sebagai model pembelajaran yang efektif 

agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dan 3) bagi sekolah, untuk membangun hasil belajar dan respon siswa, 

serta sebagai bahan evaluasi di sekolah. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2016-2017. Tempat penelitian di SMK Al Islah Surabaya dengan pengambilan data pada bulan November 2016. 

Data dalam penelitian adalah hasil belajar dan respon siswa. Rancangan penelitian ini adalah pertemuan pertama 

menggunakan model pembelajaran langsung, pada pertemuan kedua menggunakan model pembelajaran inkuiri 

yang mencari contoh-contoh soal langsung secara online dan diberikan tugas yang dikerjakan secara online. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MM 3 SMK Al  Islah Surabaya. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan observasi. Tes digunakan untuk memperoleh hasil belajar setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri secara online. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data sikap dan respon siswa. 

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa setelah diterapkannya model inkuiri. 

Teknik analisis data yang digunakan analisis hasil belajar sesuai dengan penilaian kurikulum 2013. Analisis 

hasil belajar diperoleh dari kognitif siswa dan sikap siswa. Untuk nilai kognitif siswa berskala 1-4 dan untuk 

nilai sikap siswa berskala 0-100. Penilaian kognitif siswa diperoleh dari tes dan penugasan, sedangkan penilaian 

sikap siswa diperoleh dari observasi dan pengisian angket. Analisis respon siswa diperoleh dari angket tertutup 

yang diisi oleh siswa setelah penerapan model inkuiri berbasis online. 
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Data hasil observasi respon siswa dihitung dengan menggunakan rumus . 

Keterangan: 

 = Persentase jawaban 

 = Frekuensi jawaban 

 = Banyak responden 

Tabel 1. Kriteria Hasil Belajar Siswa 

Nilai 

Perdikat Kategori Skala 

0 - 100 

Skala 

1 - 4 

86 – 100  4 A SB 

(Sangat Baik) 81 – 85 3,66 A- 

76 – 80  3,33 B+ 

B (Baik) 71 – 75  3,00 B 

66 – 70  2,66 B- 

61 – 65 2,33 C+ 

C (Cukup) 56 – 60  2,00 C 

51 – 55 1,66 C- 

46 – 50 1,33 D+ 

K (Kurang) 

0 – 45 1,00 D 

Sunarti dan Rahmawati (2014:56) 

Tabel 2. Kriteria Sikap Siswa 

Nilai Kategori 

91 – 100  Amat Baik 

81 – 90  Baik 

71 – 80  Cukup 

60 – 70 Kurang 

60 ke bawah Sangat Kurang 

Sunarti dan Rahmawati (2014:56) 
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III. PEMBAHASAN 

Penelitian pada hasil belajar yang diperoleh dari nilai kognitif dan sikap adalah 1) dengan menerapkan model 

inkuiri berbasis online dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang dapat dilihat dari hasil post-test yang lebih 

tinggi dari hasil pre-test dengan nilai 85,21 dan nilai post-test sudah melebihi nilai KKM yang sudah ditentukan 

sekolah. Penilaian penugasan online memperoleh nilai dengan rata-rata 84,14 yang berpredikat B+ dan tergolong 

kategori baik. 2) penilaian sikap siswa yang diperoleh dari 3 penilaian yaitu observasi, diri sendiri, dan antar 

teman memperoleh rata-rata berkategori baik. Penelitian pada hasil respon siswa diperoleh 71,1% yang termasuk 

dalam penafsiran sebagian besar. Artinya sebagian besar siswa merespon positif dalam pembelajaran yang 

diterapkannya model inkuiri berbasis online. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Hasil belajar pengetahuan setelah penerapan model inkuiri berbasis online materi barisan dan deret tak 

hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya telah melampaui KKM yaitu dengan rata-rata nilai 

84,14 yang berpredikat B+ dan tergolong kategori baik. 

2. Hasil belajar siswa kelas XI MM3 selama penerapan model inkuiri berbasis online rata-rata sikap siswa 

tergolong kategori B (Baik). 

3. Respon siswa selama penerapan model inkuiri berbasis online materi barisan dan deret tak hingga pada 

siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya adalah 71,1 % yang ditafsirkan sebagian besar siswa merespon 

positif pembelajaran. 

Dari pengamatan dan hasil penelitian yang diperoleh setelah penerapan model inkuiri berbasis online materi 

barisan dan deret tak hingga pada siswa kelas XI SMK Al Islah Surabaya tahun pelajaran 2016-2017 sebagai 

berikut. 

1. Model pembelajaran inkuiri berbasis online perlu diterapkan oleh guru terutama sekolah yang terdapat 

jurusan multimedia, guru harus bisa mengimbangi pembelajaran dengan teknologi yang ada saat ini. 

2. Dalam proses pembelajaran guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Sukodono dalam menyelesaikan soal cerita 

teorema pythagoras dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan 

siswa. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Subyek dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Sukodono yang 

berjumlah 3 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

teorema pythagoras yakni meliputi kesulitan memahami soal cerita, kesulitan 

mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika, kesulitan 

menggunakan konsep dan faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan 

kesulitan tertinggi yang dialami siswa yaitu terletak pada penggunaan 

konsep. Faktor penyebabnya adalah siswa belum memahami konsep, belum 

memahami soal ceita, dan belum bisa mengubah soal cerita ke dalam bentuk 

model matematika serta faktor intern yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri yaitu ditinjau dari minat, motivasi dan bakat. 

 

Kata kunci:  Kesulitan, soal cerita, faktor intern. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan 

pengertian pendidikan menurut Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 adalah 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa 

supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, 

kecerdasan, keterampilan dalam masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. 

Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, 

kepribadian, akhlak mulia dan kebiasaan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara melalui upaya pengajaran, 

pelatihan dan penelitian dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran tersebut diwujudkan dengan penelitian di sekolah–sekolah. Proses pembelajaran ini 

melibatkan peserta didik dan pendidik yang secara aktif berperan penting dalam pembelajaran guna tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran. Salah satu pembelajaran disekolah yang berperan penting adalah mata pelajaran 

matematika yang sudah diterima dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tingkat lanjut. 

Pelajaran matematika ini dapat dipadukan dengan pelajaran yang lain, misalnya pelajaran Bahasa Indonesia, 

karena salah satu tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia agar siswa memiliki intelektual yang tinggi, 

kematangan emosional dan kecakapan dalam membaca. Misalnya dalam bentuk soal cerita terlihat adanya 

keterkaitan pelajaran matematika dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang saling mendukung untuk suatu 

tujuan pembelajaran. 

Hubungan yang ada dalam soal cerita akan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang akan 

membutuhkan pemecahan untuk mendapatkan jawaban. Soal cerita merupakan istilah lama yang disebut dengan 

soal persamaan tersamar, untuk penyelesaiannya dibutuhkan kemampuan membaca yang baik dan merupakan 

isyarat yang yang penting guna memahami isi pokok dari soal tersebut. 

Pentingnya pemahaman isi pokok dalam menyelesaikan soal cerita akan berdampak pada pelajaran-

pelajaran matematika, salah satunya yaitu pokok bahasan teorema pythagoras. Pembelajaran teorema pythagoras 

mailto:verawati03062012@gmail.com
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ini mulai diperkenalkan pada siswa kelas VIII, apabila siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari teorema 

pythagoras dikelas VIII, maka kemungkinan siswa mengalami kesulitan ketika mempelajari materi teorema 

pythagoras ditingkat selanjutnya. 

Banyaknya siswa yang mengalami kesulitan pokok bahasan matematika teorema pythagoras, baik mereka 

yang memiliki kemampuan rendah dan kemampuan tinggi yaitu pada kurangnya pemahaman dalam bentuk soal 

cerita dan siswa cenderung untuk tidak memahaminya terlebih dahulu apa maksud dari soal cerita tersebut. 

Karena dalam bahasan ini menuntut siswa memahami isi cerita dan menguasai kecakapan-kecakapan 

menghitung serta menguasai beberapakonsep yang dipakai dalam menghitung yang dalam penyelesaiannya 

untuk mendapatkan jawaban yang benar. 
Dari data pengamatan yang diperoleh dari guru bidang studi matematika, menyebutkan bahwa siswa banyak 

mengalami kesulitan dikarenakan kurang adanya pemahaman pada soal cerita yang disajikan dan kecakapan 

dalam mengolah maupun menghitung angka yang dirasa cukup sulit bagi siswa.  

Berdasarkan data diatas, maka perlu untuk dilakukan suatu pengkajian tentang kesulitan belajar siswa dalam 

mempelajari teorema pythagoras dalam bentuk soal cerita guna meminimalisir kesalahan–kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal cerita teorema pythagoras. Selain itu juga dapat mengetahui faktor–faktor yang 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari teorema pythagoras. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu teknik tes tertulis dan wawancara. Kemudian untuk analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016. Tempat penelitian di SMP Negeri 2 Sukodono. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah berupa tes soal cerita materi teorema pythagoras dan 

wawancara. Subyek yang telah dipilih yaitu dari data guru matematika yakni berupa hasil ulangan harian 

teorema pythagoras yang diberikan kepada 36 siswa kelas VIII-A. Siswa yang memperoleh nilai dibawah SKM 

(Standar Ketuntasan Minimal)akan dipilih sebagai objek penelitiandan akan melakukan wawancara yang 

digunakan untuk mengetahui lebih mendalam kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

teorema pythagoras. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Sukodono 

yaitu siswa yang melakukan kesalahan memahami soal cerita, siswa yang melakukan kesalahan mengubah soal 

cerita kedalam bentuk model matematika dan siswa yang melakukan kesalahan menggunakan konsep. 

Subjek yang telah melakukan kesalahan saat mengerjakan soal cerita teorema pythagoras akan dilakukan 

wawancara guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat siswa melakukan kesalahan dan mengalami 

kesulitan saat mengerjakan.Setelah peneliti melakukan tes dan mewawancarai dari ketiga siswa tersebut, maka 

semua data bisa terkumpul, kemudian peneliti melakukan reduksi untuk hasil wawancara yang telah dilakukan 

kemudian menyajikan data yang merupakan langkah terakhir sehingga dari hasil penelitian ini diperoleh 

simpulan penelitian. 

III. PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Data tentang kesulitan siswa kelas VIII-Ayang didapat dari hasil ulangan harian materi teorema pythagoras 

yang diberikan kepada 36 siswa. Dari tes soal cerita materi teorema pythagoras yang telah dikerjakan siswa, 

didapatkan31 siswa dapat memenuhi Standart Ketuntasan Minimal (SKM) dan 5 siswa lainnya belum dapat 

mencapai Standart Ketuntasan Minimal (SKM), skor yang mereka peroleh dibawah angka 75. Kelima siswa ini 

akan diberi tes berupa soal cerita yang terdiri dari 5 uraian soal cerita. Dari hasil data tes tersebut peneliti 

mengambil subjek sebanyak 3 siswa yang sering melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal cerita.  

Berikut analisis dari masing-masing kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

teorema pythagoras yang disajikan dalam bentuk tabel 1 dan terlampir. 

 

Tabel 1 Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita teorema pythagoras 

No Subyek Soal 
Kesalahan 

K1 K2 K3 

1 AMP 
1 - - √ 

  
2 √ √ √ 

  3 - - √ 
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Gambar 1 

Hasil Jawaban AMP nomor 4 

  
4 √ √ √ 

  
5 √ √ √ 

2 AHK 
1 - - √ 

  2 - - √ 

  
3 - - √ 

  4 - - √ 

  
5 - - √ 

3 FN 1 - - √ 

  
2 √ √ √ 

  3 - - √ 

  
4 √ √ √ 

  5 - - √ 

JUMLAH 5 5 15 

 

Keterangan : 

K1= Kesalahan memahami soal cerita 

K2= Kesalahan mengubah soal cerita kedalam bentuk model matematika 

K3 = Kesalahan menggunakan konsep 

Berdasarkan analisa data hasil pekerjaan siswa dalam tes pythagoras dan juga dapat dilihat banyaknya 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yakni K1 , K2 dan K3. Maka jumlah kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

secara keseluruhan yaitu: Ks = K1+ K2 + K3 = 5 + 5 + 15 = 25. Sehingga persentase kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa bisa didapat sebagai berikut: 

 

 

 
Setelah melakukan tes soal cerita, maka peneliti melakukan wawancara terhadap ketiga siswa yang sering 

melakukan kesalahan. Berikut ini analisis data dan hasil wawancara siswa melakukan kesalahan memahami soal 

cerita, kesalahan mengubah soal cerita kedalam bentuk model matematika dan kesalahan menggunakan konsep. 

A. Kesulitan Memahami Soal Cerita 

Pada bagian ini siswa mengalami kesulitan dalam memahami isi soal di mana siswa tidak mampu 

menyatakan apa yang diketahui dan yang ditanyakan serta siswa tidak mampu membuat ilustrasi terhadap 

masalah yang diberikan. Siswa yang mengalami kesulitan pada bagian ini yaitu siswa yang berinisial AMP. 

Kesulitan pada bagian  ini dapat dilihat pada  jawaban siswa yang diminta untuk mengilustrasikan kedalam 

bangun datar persegi panjang dan menerapkan sesuai dengan konsep teorema pythagoras. 
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Gambar 2 

Hasil Jawaban FN nomor 1 

 

Gambar 3 

Hasil Jawaban AHK nomor 3 

 

Dari hasil jawaban AMP dapat disimpulkan bahwa AMP masih belum memahami isi dari soal cerita 

tersebut. AMP juga masih belum memahami konsep bangun datar persegi panjang, sehingga belum dapat 

menyelesaikan soal teorema pythagoras secara tepat. 

B. Kesulitan Mengubah Soal Cerita kedalam Bentuk Model Matematika 

Pada bagian ini siswa mengalami kesulitan dalam mengubah soal cerita kedalam bentuk model 

matematika dimana siswa tidak mampu membuat ilustrasi terhadap masalah yang diberikan dan 

memodelkan kedalam bentuk model matematika. 

Siswa yang mengalami kesulitan pada bagian ini yaitu siswa yang berinisial FN. Kesulitan pada bagian 

ini dapat diihat pada jawaban siswa yang diminta untuk memodelkan kedalam bentuk model matematika 

yaitu bentuk dasar segitiga siku-siku, namun FN tidak mengilustrasikan dan memodelkan sesuai apa yang 

diminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil jawaban FN dapat disimpulkan bahwa FN masih belum bisa memodelkan kedalam bentuk 

model matematika yang diminta. FN juga masih belum memahami konsep bangun datar segitiga siku-siku 

dan konsep teorema pythagoras, sehingga belum dapat menyelesaikan soal teorema pythagoras secara tepat. 

C.  Kesulitan Menggunakan Konsep 

Pada bagian ini siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan konsep dimana siswa tidak mampu 

memahami dan menerapkan terhadap masalah yang diberikan. Siswa yang mengalami kesulitan pada bagian 

ini yaitu siswa yang berinisial AHK. Kesulitan pada bagian ini dapat dilihat pada jawaban siswa yang telah 

melakukan kesalahan dalam menggunakan konsep teorema pythagoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban AHK diatas, bahwa AHK menuliskan rumus pythagoras dari nomor 1 sampai 5 seperti 

pada gambar diatas. Terlihat  pada jawaban AHK ini belum memahami rumus pythagoras atau konsep 

teorema pythagoras dengan baik. Sehingga AHK membuat kesalahan dalam mengerjakan soal teorema 

pythagoras. 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis data berdasarkan tes yang dilakukan dan wawancara dengan ketiga siswa yaitu AMP, AHK 

dan FN menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan teorema pythagoras 

yang diberikan, terlihat dari banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan persoalan 

teorema pythagoras. Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu terdapat pada kesalahan penggunaan 

konsep sebesar 60%, kesalahan memahami soal cerita sebesar 20% dan kesalahan mengubah soal cerita kedalam 

bentuk model matematika sebesar 20%. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

persoalan teorema pythagoras menandakan siswa masih kesulitan dalam mempelajari teorema pythagoras. 

Dimana hubungan antara kesalahan dan kesulitan dapat dilihat pada kalimat “jika seorang siswa mengalami 

kesulitan maka ia akan membuat kesalahan” (Depdikbud dalam Hidayati, 2010). Dengan demikian dapat 

dikatakan memang benar bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari teorema pythagoras. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam mempelajari teorema pythagoras yang 

ditinjau dari faktor intern yaitu dilihat dari kurangnya minat, motivasi dan bakat. Perlu adanya penanganan 

khusus dalam mengatasinya yaitu perlunya bimbingan yang berasal dari orang tua siswa itu sendiri terhadap 
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siswa yang memiliki faktor intern seperti adanya tambahan bimbingan belajar secara privat, memberikan 

motivasi yang membangun olah pikir siswa dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik guna 

menumbuhkan minat terhadap siswa itu sendiri. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diperoleh maka dapat diambil kesimpulan terhadap 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita teorema pythagoras di kelas VIII-A SMP Negeri 2 Sukodono 

sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa kesulitan yang dialami siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Sukodono dalam menyelesaikan 

soal cerita teorema pythagoras. Kesulitan-kesulitan tersebut meliputi: 

a. Subyek yang pertama (AMP) 

Pada soal nomor 1 dan 3 menunjukkan bahwa AMP hanya melakukan kesalahan menggunakan 

konsep dalam menyelesaikan soal. Sedangkan untuk soal nomor 2, 4, dan 5 AMP melakukan kesalahan 

memahami soal cerita, kesalahan mengubah soal cerita kedalam bentuk model matematika dan kesalahan 

menggunakan konsep. 

b. Subyek yang kedua (AHK) 

Pada soal nomor 1 sampai 5 menunjukkan bahwa AHK melakukan kesalahan dalam mengunakan 

konsep dalam menyelesaikan soal. 

c. Subyek yang ketiga (FN) 

Pada soal nomor 1, 3, dan 5 menunjukkan bahwa FN hanya melakukan kesalahan menggunakan 

konsep dalam menyelesaikan soal. Sedangkan untuk soal nomor 2 dan 4 FN melakukan kesalahan 

memahami soal cerita, kesalahan mengubah soal cerita kedalam bentuk model matematika dan kesalahan 

menggunakan konsep. 

2. Faktor intern yang menjadi penyebab siswa  merasa  kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita teorema 

pythagoras diantaranya minat, motivasi dan bakat. 

Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka peneliti menyampaikan beberapa saran 

diantaranya:  

a. Untuk siswa diharapkan untuk lebih memperdalam pelajaran matematika khususnya materi teorema 

pythagoras yaitu pada konsep dasar teorema pythagoras karena kemampuan siswa dalam memahami konsep 

dasar teorema pythagoras secara keseluruhan masih belum maksimal. Selain itu, para siswa diharapkan 

banyak melatih mengerjakan soal-soal matematika dan harus banyak bertanya jika ada materi yang tidak 

dipahami. 

b. Kepada guru matematika setelah memberikan pelajaran matematika khususnya materi teorema pythagoras 

agar selalu mengadakan tes terhadap pengetahuan dasar materi konsep teorema pythagoras. Selain itu pula, 

para guru mata pelajaran matematika diharapkan mampu menerapkan sebuah metode atau strategi mengajar 

yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa agar para siswa bisa menerima pelajaran dengan baik dan 

tidak mudah cepat bosan. 

c. Karena beberapa keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini, maka disarankan penelitian lebih lanjut 

dapat meningkatkan segala sesuatu tentang pembelajaran selain hasil belajar matematika siswa. 
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Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang tidak disukai siswa karena 

banyaknya rumus, sehingga siswa berusaha menghafal rumus. Menjadi seorang guru 

tidak hanya menguasai materi saja, tetapi harus kreatif dalam menggunakan model 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti memilih model Problem Based Instruction 

karena dapat menumbuh kembangkan kepekaan siswa untuk lebih aktif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran, hasil belajar, dan respon siswa setelah proses pembelajaran dengan 

menerapkan model Problem Based Instruction pada materi teorema Pythagoras.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMPN 1 Sukodono 

dengan subjek penelitian kelas VIII-B yang berjumlah 38 siswa. Teknik penelitian 

yang digunakan adalah observasi, tes, dan angket. Observasi digunakan untuk 

memperoleh data aktivitas siswa, sikap siswa, dan keterampilan siswa selama proses 

pembelajaran. Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa setelah 

proses pembelajaran. Angket digunakan untuk memperoleh data respon siswa setelah 

proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa bersifat 

sangat aktif karena aktivitas siswa yang relevan yaitu 91,875% dan aktivitas siswa 

yang tidak relevan mencapai 7,875%. Hasil belajar untuk pengetahuan dari 38 siswa 

terdapat 36 siswa yang memenuhi kriteria rata-rata nilai 2,66. Hasil belajar untuk 

sikap rata-rata yang diperoleh siswa yang mendapatkan predikat SB (Sangat Baik) 

sebanyak 12 siswa, B (Baik) sebanyak 20 siswa, dan C (Cukup) sebanyak 6 siswa. 

Hasil belajar untuk keterampilan rata-rata yang diperoleh siswa terdapat 30 siswa 

yang memenuhi kriteria rata-rata nilai 2,66. Respon siswa dikatakan positif karena 

dari presentase rata-rata yang menjawab “Ya” mencapai 75,785%. 

 

Kata kunci: PBI, aktivitas, hasil belajar, dan respon. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan merupakan 

salah satu upaya untuk membangun, meningkatkan, mengembangkan kemampuan siswa, dan menjadikan siswa 

lebih baik dari sebelumnya. Proses perubahan siswa berawal dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa 

menjadi bisa, dan dari tidak paham menjadi paham. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

adalah dengan memperbaiki kurikulum secara berkala. 

Kurikulum merupakan seperangkat program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan ke siswa dalam satu periode jenjang pendidikan. 

Kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013 yang  proses pembelajarannya mengacu pada peraturan 

Pendikbud Republik Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk 

menggantikan kurikulum 2006 (KTSP). Kurikulum 2013 diterapkan pada semua mata pelajaran yang ada, 

khususnya pada matematika. Mata pelajaran matematika ini sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 

untuk dimengerti. Faktor yang menyebabkan matematika dianggap pelajaran sulit karena banyaknya rumus-

rumus sehingga siswa berusaha untuk menghafal semua rumus yang diberikan guru tanpa mengetahui konsep 

matematika yang telah dipelajari. Hal tersebut membuat siswa  malas dan tidak menyukai pelajaran matematika 

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Terkait dengan tugas guru dalam kegiatan pembelajaran, guru memerlukan suatu strategi atau metode 

tertentu untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa. Untuk mengoptimalkan pembelajaran, diperlukan 
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suasana yang dapat mengaktifkan interaksi, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa maupun siswa 

dengan materi pelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang memperhatikan keterampilan siswa dan menuntut keaktifan siswa 

adalah model Problem Based Instruction (PBI). Problem Based Instruction (PBI) dilandasi oleh teori belajar 

konstruktivis. Pada model Problem Based Instruction (PBI) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual.  

Pemilihan model Problem Based Instruction (PBI) ini karena dapat menumbuh kembangkan kepekaan 

siswa untuk lebih kreatif sehingga pembelajaran ini tidak mengarah pada guru saja. Dengan demikian, siswa 

akan terdorong untuk lebih berfikir kreatif dan siswa akan lebih aktif. Tentunya akan membuat siswa rajin dan 

antusias dalam belajar untuk lebih menguasai materi yang sedang dipelajari. 

Menurut Barrow (dalam Huda, 2013:271) pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Intruction 

(PBI) adalah pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. 

Problem Based Intruction (PBI) merupakan salah satu pembelajaran yang memusatkan siswa kepada masalah 

sehingga siswa akan berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. 

Pemilihan materi materi teorema pythagoras dikarenakan banyaknya siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah. Dari beberapa cara yang ada, siswa juga kurang bisa menyatakan permasalaham dari 

soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Rendahnya hasil belajar matematika siswa dipengaruhi 

oleh rumitnya menyelesaikan soal cerita pada materi teorema pythagoras karena membutuhkan keterampilan 

berfikir krisis dan bernalar yang membuat siswa kesulitan. Sehingga perlu diciptakan solusi yang mudah untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Pola pikir tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika, 

karena matematika sangat erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa akan lebih 

memahami materi yang dijelaskan dan tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil penelitian yang berjudul: “Penerapan Model Problem 

Based Instruction (PBI) Pada Materi Teorema Pythagoras Kelas VIII SMPN 1 Sukodono”. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan 1) Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan model Problem Based 

Instruction (PBI) pada materi  teorema Pythagoras kelas VIII SMPN 1 Sukodono, 2) Untuk mendeskripsikan 

hasil belajar setelah menerapkan model Problem Based Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras kelas 

VIII SMPN 1 Sukodono, dan 3) Untuk mendeskripsikan respon siswa setelah menerapkan model Problem 

Based Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras kelas VIII SMPN 1 Sukodono. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Susanto (2015:1), “Metode penelitian kualitatif 

merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

permasalahan”. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan model Problem Based Instruction (PBI) pada 

pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan data dari aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan respon siswa. Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Sukodono siswa kelas VIII-B tahun ajaran 

2016-2017 dengan jumlah 38 siswa dengan siswa laki-laki berjumlah 16 dan siswa perempuan 22 siswa. 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan angket. Menurut Arikunto 

(2012:45), “Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan observasi secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis”. Dengan demikian, observasi adalah suatu teknik untuk menggambarkan suatu 

kejadian dengan melalui catatan untuk mengamati mengenai tingkah laku siswa. Observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data aktivitas siswa, sikap siswa, dan keterampilan siswa selama penerapan model Problem 

Based Instruction (PBI). Menurut Arikunto (2012:46), “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, itelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok”. Dengan demikian, tes adalah suatu percobaan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, itelegensi, dan bakat, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya dari 

hasil pembelajaran yang sudah diberikan. Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa setelah 

penerapan model Problem Based Instruction (PBI). Sedangkan angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk 

mengumpulkan data respon siswa setelah penerapan model Problem Based Instruction (PBI). Dalam penelitian 

ini, angket digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, karena di lembar angket tersebut hanya 

disediakan jawabannya sehingga siswa tinggal memilih jawaban. Siswa hanya memberikan tanda check list (√) 

pada kolom lembar angket yang sudah disediakan yang sesuai dengan pendapat siswa.  

Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa yang diamati oleh observer selama 

proses pembelajaran mulai dari awal sampi akhir pembelajaran. Setelah dilakukan observasi dan mendapatkan 

data aktivitas siswa, maka dianalisis dengan menghitung jumlah setiap indikator aktivitas siswa yang muncul 
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dan menghitung jumlah banyaknya aktivitas siswa seluruhnya selama pembelajaran, kemudian lakukan 

perhitungan sebagai berikut. 

Presentase Tiap Aktivitas =   

Keterangan:  

A = Banyaknya aktivitas siswa yang muncul dan teramati. 

B = Banyaknya aktivitas siswa seluruhnya selama pembelajaran. 

Setelah melakukan perhitungan aktivitas siswa, kemudian menentukan rata-rata aktivitas siswa pada 

pertemuan 1 dan pertemuan 2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Rata-rata aktivitas =  

Dari data hasil perhitungan rata-rata observasi aktivitas siswa yang diperoleh, data tersebut dianalisis. 

Kemudian hasil analisis tersebut dijelaskan persentase yang diperoleh pada setiap indikator aktivitas siswa. 

Data dari hasil belajar siswa digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menerapkan model Problem Based Instruction (PBI) dan berpedoman pada 

tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuan ditentukan dengan 

pengetahuan yang berupa tes, aspek sikap ditentukan dengan lembar observasi sikap, dan aspek keterampilan 

ditentukan dengan lembar observasi keterampilan. 

Hasil belajar siswa untuk pengetahuan akan diperoleh setelah siswa melakukan tes. Sesuai dengan 

kurikulum 2013, rata-rata nilai minimal pada kompetensi pengetahuan adalah 2.66 dengan predikat B-. Hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari perolehan hasil skor tes yang diberikan dengan menggunakan rentang skala 0-

100 ke skala 1-4. Kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Nilai =  

Setelah melakukan perhitungan, kemudian dipredikatkan sebagai hasil belajar untuk setiap siswa. Dengan 

mengetahui predikat hasil belajar, maka dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 1. Pedoman Konversi Nilai dan Predikat Hasil Belajar untuk Pengetahuan 

Konversi Nilai Akhir (Skala 

1 – 4) 
Predikat 

4 A 

3.66 A- 

3.33 B+ 

3.00 B 

2.66 B- 

2.33 C+ 

2 C 

1.66 C- 

1.33 D+ 

1 D 

(dalam Sunarti dan Rahmawati, 2014:216) 

Hasil belajar untuk sikap akan diperoleh setelah melakukan observasi. Indikator sikap siswa yang akan 

diteliti oleh observer, antara lain: tekun, teliti, rasa ingin tahu, dan jujur. Untuk setiap indikator memiliki kriteria 

penilian sikap 1 – 4, dengan keterangan nilai 1 adalah kurang, 2 adalah cukup, 3 adalah baik, dan 4 adalah 

sangat baik. Sesuai dengan kurikulum 2013, pencapaian minimal untuk sikap adalah B. Data tersebut dianalisis 

dan dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

Sikap siswa =  100 

Setelah melakukan perhitungan hasil belajar siswa untuk sikap, kemudian menentukan rata-rata aktivitas 

siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Rata-rata =  

Kemudian dipredikatkan sebagai hasil belajar untuk sikap setiap siswa. Dengan mengetahui predikat hasil 

belajar untuk sikap, maka dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2. Pedoman Konversi Nilai dan Predikat Hasil Belajar untuk Sikap 

Konversi Nilai Akhir (Skala 

1 – 4) 
Predikat 

86 – 100  
SB 

81 – 85  
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76 – 80  

B 71 – 75  

66 – 70 

61 – 65 

C 56 – 60 

51 – 55  

46 – 50  
K 

0 – 45  

(dalam Sunarti dan Rahmawati, 2014:216) 

Hasil belajar untuk keterampilan akan diperoleh setelah melakukan observasi. Sesuai dengan kurikulum 

2013, rata-rata nilai minimal pada kompetensi pengetahuan adalah rata-rata nilai 2,66 dengan predikat B-. 

Data yang diperoleh diambil dari nilai rata-rata kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

Nilai =  

Setelah melakukan perhitungan aktivitas siswa, kemudian menentukan rata-rata aktivitas siswa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

Rata-rata =  

Kemudian dipredikatkan sebagai hasil belajar untuk sikap setiap siswa. Dengan mengetahui predikat hasil 

belajar untuk sikap, maka dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3. Pedoman Konversi Nilai dan Predikat Hasil Belajar untuk Keterampilan 

Konversi Nilai Akhir (Skala 1 

– 4) 
Predikat 

4 A 

3.66 A- 

3.33 B+ 

3.00 B 

2.66 B- 

2.33 C+ 

2 C 

1.66 C- 

1.33 D+ 

1 D 

(dalam Sunarti dan Rahmawati, 2014:216) 

Data respon siswa digunakan untuk mendeskripsikan respon siswa setelah peneran model Problem Based 

Instruction (PBI). Data tersebut diperoleh dari lembar angket yang diberikan peneliti kepada responden. Adapun 

respon yang dapat diberikan siswa dalam menjawab pertnyaan dalam angket tersebut adalah ya atau tidak 

dengan memilih salah satu jawabah kemudian memberi tanda checklist (√). Dengan menentukan presentase 0 – 

1, dimana siswa yang menjawab “ya” akan memperoleh nilai 1 dan untuk siswa yang menjawab “tidak” akan 

memperoleh nilai 0. Data respon siswa diperoleh dari lembar angket respon siswa yang kemudian dianalisis 

dengan menjumlahkan jawaban tiap aspek pertanyaan dan menentukan presentase jawaban dari tiap aspek 

pertanyaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Rata-rata =   100% 

Setelah hasil diperoleh data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan ditentukan kriteria menjawab “Ya” 

untuk setiap pertanyaan, apakah penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) pada 

pertanyaan tersebut sangat positif, positif, kurang positif, atau negatif. Untuk mengetahui kriteria respon siswa, 

maka akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. Kriteria respon siswa 

Presentase Respon Siswa Kriteria 

Rs  85% Sangat positif 

70%  85% Positif 

50%  70% Kurang positif 

 50 Negatif 
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III. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil yang diperoleh  setelah menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Instruction  (PBI) pada materi Teorema Pythagoras. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran, dan respon siswa setelah proses pembelajaran. Hasil penelitan ini dibuat berdasarkan data yang 

diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di SMPN 1 Sukodono kelas VIII-B sebagai objek 

penelitian dengan jumlah siswa 38 siswa. 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan penerapan model Problem Based 

Instruction (PBI) yang dilakukan oleh satu rekan mahasiswa matematika dengan menggunakan instrumen 

lembar observasi aktivitas siswa. Pada instrumen tersebut, pada pertemuan pertama dan kedua terdapat 10 

indikator yang diobservasi oleh observer pada 1 kelompok. Observasi mengobserver aktivitas siswa setiap 5 

menit. Dalam 5 menit observer melakukan 4 menit untuk mengobservasi aktivitas siswa dan 1 menit untuk 

mencatat kategori aktivitas siswa pada kolom tabel lembar aktivitas siswa yang sudah disediakan oleh peneliti. 

Hasil analisis dari aktivitas peserta didik sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Tabel Aktivitas Siswa 

No. Indikator Observasi 
(%) Aktivitas 

Rata-rata 

(%) 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. 
Siswa menjawab salam guru dan 

berdoa bersama. 
12,50% 12,50% 12,50% 

2. 
Siswa memperhatikan penjelasan 

guru/teman. 
16,25% 16,25% 16,25% 

3. Siswa bertanya pada guru/teman. 16,25% 12,50% 14,375% 

4. 
Siswa membentuk kelompok 

belajar. 
6,25% 6,25% 6,25% 

5. 
Siswa menerima LKS yang 

diberikan guru. 
6,25% 6,25% 6,25% 

6. 
Siswa membuka buku pelajaran 

sesuai materi yang diajarkan. 
8,75% 6,25% 7,50% 

7. 
Siswa mengerjakan LKS/tes yang 

diberikan oleh guru. 
21,25% 23,75% 22,50% 

8. 
Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 
2,50% 3,75% 3,125% 

9 
Siswa menyimpulkan materi sesuai 

materi yang diajarkan. 
2,50% 3,75% 3,125% 

10. 
Aktivitas siswa yang tidak relevan 

(melamun, tidur, main HP, dll). 
7,50% 8,25% 7,875% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran lebih dominan 

jika dibandingkan dengan yang tidak relevan dengan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan jumlah rata-rata 

persentase aktivitas siswa yang relevan sebesar 91,875%,  jumlah persentase aktivitas siswa yang tidak relevan 

dalam kegiatan pembelajaran sebesar 7,875%. Sedangkan aktivitas siswa yang sering muncul adalah aktivitas 

ketika siswa mengerjakan LKS/tes yang diberikan oleh guru dengan rata-rata persentase 22,50%. Jadi, jika 

jumlah rata-rata persentase yang relevan lebih dari jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa yang tidak 

relevan, maka siswa tersebut dikatakan aktif. 

Data hasil belajar siswa untuk pengetahuan diperoleh dari hasil tes yang diberikan kepada siswa setelah 

penerapan Problem Based Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras. Tes diberikan kepada siswa 

dengan jumlah 38 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki laki dan 22 siswa perempuan. Peneliti memberikan tes 

hasil belajar untuk pengetahuan berupa soal subjektif (uraian) yang berjumlah 4 butir soal. Tes hasil belajar 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

178 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Dari 38 siswa yang mendapatkan predikat A sebanyak 4 siswa. 

Siswa yang mendapatkan predikat A- sebanyak 12 siswa. Siswa yang mendapatkan predikat B+ sebanyak 6 

siswa. Siswa yang mendapatkan predikat B sebanyak 11 siswa. Siswa yang mendapatkan predikat B- sebanyak 

3 siswa. Sedangkan siswa yang mendapatkan predikat C+ sebanyak 2 siswa. Dari 38 siswa, predikat terbaik 

yang didapat siswa adalah predikat A dan predikat yang terendah adalah predikat C+. Dengan demikian, hasil 

belajar untuk pengetahuan dari 38 siswa terdapat 36 siswa yang memenuhi kriteria rata-rata penilaian kurikulum 

2013 nilai rata-rata 2,66 dengan predikat B-. 

Data hasil belajar siswa untuk sikap diperoleh dari observasi yang dilakukan 2 kali pertemuan selama 

penerapan Problem Based Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras. Dari hasil skala tiap pertemuan, 

peneliti menghitung rata-rata dari pertemuan pertama dan kedua dengan menjumlahkan kedua pertemuan 

tersebut kemudian dibagi 2. Dari 38 siswa yang mendapatkan predikat SB (Sangat Baik) sebanayak 12 siswa, 

yang mendapatkan predikat B (Baik) sebanyak 20 siswa, dan yang mendapatkan predikat C (Cukup) sebanyak 6 

siswa. Dengan demikian, predikat tertinggi adalah predikat sangat baik (SB) dan predikat paling rendah adalah 

cukup (C). Hasil belajar siswa untuk sikap rata-rata yang diperoleh pada pertemuan pertama dan kedua dari 38 

siswa terdapat 32 siswa yang pencapaian minimal adalah B.  

Data hasil belajar siswa untuk keterampilan diperoleh dari observasi yang dilakukan 2 kali pertemuan 

selama penerapan Problem Based Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras. Dari hasil skala tiap 

pertemuan, peneliti menghitung rata-rata dari pertemuan pertama dan kedua dengan menjumlahkan kedua 

pertemuan tersebut kemudian dibagi 2. Dari 38 siswa yang mendapatkan predikat A sebanyak 1 siswa. Siswa 

yang mendapatkan predikat A- sebanyak 7 siswa. Siswa yang mendapatkan predikat B+ sebanyak 4 siswa. 

Siswa yang mendapatkan predikat B sebanyak 8 siswa. Siswa yang mendapatkan predikat B- sebanyak 10 

siswa. Siswa yang mendapatkan predikat C+ sebanyak 6 siswa. Sedangkan sisa yang mendapatkan predikat C 

sebanyak 2 siswa. Dengan demikian, hasil belajar untuk pengetahuan dari 38 siswa terdapat 36 siswa yang 

memenuhi kriteria rata-rata penilaian kurikulum 2013 nilai rata-rata 2,66 dengan predikat B-. 

Data hasil respon siswa diperoleh melalui angket siswa yang diberikan setelah kegiatan pembelajaran 

penerapan model Problem Based Instruction (PBI). Terdapat 10 pernyataan pada angket respon siswa. Data 

presentase respon siswa terhadap model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat dilihat di bawah 

ini. 

Tabel 6. Tabel Respon Siswa 

No. Aspek 
Presentase 

Ya Tidak 

1. 

Saya merasa senang selama mengikuti 

pembelajaran yang baru saja dilakukan oleh 

guru. 

92,10% 7,89% 

2. 
Saya lebih mudah memahami materi dengan 

pembelajaran seperti ini. 
78,94% 21,05% 

3. 
Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru. 
73,68% 26,31% 

4. 
Tugas yang diberikan oleh guru membuat saya 

lebih paham tentang materi yang diajarkan. 
65,78% 34,21% 

5. 
Saya merasa tidak canggung bertanya kepada 

guru tentang hal yang tidak saya mengerti. 
68,42% 31,57% 

6. 
Saya merasa senang dengan belajar 

berkelompok. 
86,84% 13,15% 

7. 
Saya merasa percaya diri untuk mengemukakan 

pendapat. 
52,63% 47,36% 

8. 
Pembelajaran seperti ini merupakan suatu hal 

baru bagi saya. 
84,21% 15,78% 

9 
Saya berkeyakinan akan memperoleh nilai yang 

lebih baik dari sebelumnya dengan pembelajaran 
73,68% 26,31% 
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seperti ini. 

10. 
Saya mempunyai keinginan untuk belajar seperti 

ini lagi. 
81,57% 18,42% 

Rata-rata 75,785% 

 

Berdasarkan tabel hasil penelitian tentang respon siswa setelah penerapan model Problem Based 

Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras kelas VIII SMPN 1 presentase pada respon siswa tertinggi 

adalah pada aspek saya merasa senang selama mengikuti pembelajaran yang baru saja dilakukan oleh guru yaitu 

sebesar 92,10%, sedangkan yang terendah presentasenya adalah saya merasa percaya diri untuk mengemukakan 

pendapat yaitu sebesar 52,63%. Berdasarkan hasil penelitian penelitian respon siswa setelah penerapan model 

Problem Based Instruction (PBI) bahwa rata-rata presentase siswa yang menjawab “Ya” mencapai 70%  

85%  yaitu sebesar 75,785%, maka  respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan penerapan model 

Problem Based Instruction (PBI) adalah positif. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas 

siswa selama penerapan model Problem Based Instruction (PBI) pada materi teorema Pythagoras kelas VIII 

SMPN 1 Sukodono dikatakan sangat aktif. Karena aktivitas yang relevan dengan pembelajaran lebih dominan 

dibandingkan dengan aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran. Hasil belajar siswa untuk pengetahuan 

dari 38 siswa terdapat 36 siswa yang memenuhi kriteria penilaian kurikulum 2013 dengan rata-rata nilai 2,66, 

Hasil belajar siswa untuk sikap rata-rata yang diperoleh pada pertemuan pertama dan kedua dari 38 siswa 

terdapat 32 siswa yang pencapaian minimal adalah B, dan hasil belajar untuk keterampilan rata-rata yang 

diperoleh pada pertemuan pertama dan kedua dari 38 siswa terdapat 30 siswa yang memenuhi kriteria penilaian 

kurikulum 2013 dengan rata-rata nilai 2,66. Respon siswa dari presentase rata-rata keseluruhan siswa yang 

menjawab “Ya” mencapai 75,785%, maka  respon siswa terhadap proses pembelajaran dikatakan positif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut.  

1. Bagi guru, model Problem Based Instruction (PBI) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan lain agar dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

matematika. 

2. Bagi sekolah, sebaiknya mendorong dan memfasilitasi proses pembelajaran para guru dalam menerapkan 

model Problem Based Instruction (PBI) khususnya pada pembelajaran matematika karena berdasarkan 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah diberikan model 

Problem Based Instruction (PBI). 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini pada materi matematika yang lain, agar 

hasil yang diperoleh sama atau lebih baik lagi sebaiknya peneliti menyiapkan perencanaan pembelajaran 

sebelum diterapkan model Problem Based Instruction (PBI). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas XI 

SMK Al-Islah Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Al-Islah Surabaya berjumlah 

4 kelas. Sampel diambil secara random, tepatnya cluster random samping. Setelah 

dilakukan random sampling, muncul kelas XI-MM1 dan kelas XI-MM4 sebagai 

sampelnya. Untuk kelas XI-MM1 menjadi kelas kontrol, yaitu kelas dengan model 

pembelajaran langsung dan kelas XI-MM4 menjadi kelas eksperimen, yaitu kelas 

dengan model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding. Data dikumpulkan  

dengan metode tes berupa post test serta metode dokumentasi . Dokumen yang 

dianalisis adalah data tentang prestasi belajar matematika siswa kelas XI SMK Al-

Islah Surabaya pada pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan, diperoleh H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada perbedaan prestasi 

belajar matematika antara kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding dengan kelompok siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran langsung. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari rata-rata nilai kedua 

kelas yaitu  atau 78,81>67,80 dimana rata-rata nilai posttest pada kelas XI-

MM4 lebih tinggi daripada nilai posttest pada kelas XI-MM1 pada pokok bahasan 

Statistika. Selain itu, perbedaan dapat dilihat pada analisis uji-t dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai = 4,6012  lebih besar daripada 

=1,9966. Simpulan pada penelitian ini adalah ada pengaruh model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding terhadap prestasi belajar matematika siswa SMK 

Al-Islah Surabaya. Saran yang diberikan adalah model pembelajaran superitem 

berbantuan scaffolding dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi untuk 

mengatasi masalah pembelajaran matematika.  

 

Kata kunci: superitem, scaffolding, prestasi belajar, statistika  

 

I. PENDAHULUAN 

Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan dari dulu sampai sekarang tak 

lain adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, rendahnya kemampuan siswa khususnya 

siswa SMK dalam memahami dan memaknai matematika, merupakan masalah utama dalam pembelajaran 

matematika di sekolah. Hal ini terjadi karena pendidik dalam kegiatan pembelajaran lebih berkonsentrasi pada 

hasil perolehan Ujian Akhir Nasional (UAN) dari pada proses belajar siswa. Oleh karena itu kegiatan belajar 

mengajar lebih difokuskan untuk melatih siswa menjawab soal-soal matematika, dan pada akhirnya penguasaan 

dan pemahaman konsep matematika siswa terabaikan. 

Kemampuan memahami hubungan antar konsep, kemampuan dalam menalar, serta keterlibatan secara 

aktif dalam pembelajaran matematika masih sangat kurang, serta siswa kurang antusias dalam menerima 

pelajaran dan matematika cenderung dianggap momok yang menakutkan. Siswa lebih bersifat pasif, dan malu 

untuk mengungkapkan ide-ide mereka dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh pendidik. 

Selain dari diri siswa itu sendiri, ketidak mampuan pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang 

berkesan dan mudah diingat membuat siswa kurang tertarik dan termotivasi untuk belajar matematika. Oleh 

mailto:mifthapendmat@gmail.com
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karena itu, pendidik harus mencari cara untuk menumbuhkan motivasi dan membuat siswa untuk lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah 

penerapan model pembelajaran oleh pendidik. Model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran yang 

mampu membuat siswa paham tentang konsep dasar yang diajarkan dalam suatu materi dan mampu 

membangun minat siswa terhadap pelajaran matematika.  

Untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan diatas, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

yang baru dan efektif. Model pembelajaran adalah suatu susunan atau satu kesatuan yang terdiri dari 

pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran. Alternatifnya yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding.  

Superitem adalah sebuah teknis pemberian tugas kepada siswa oleh guru, yang dimulai dari tugas yang 

sederhana kemudian meningkat pada yang lebih kompleks dengan memperhatikan tahap taksonomi SOLO. 

Taksonomi SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes), merupakan tahap perkembangan kemampuan 

berpikir yang dikembangkan oleh Biggs dan Collis yang berguna untuk mengetahui kualitas respon siswa dan 

analisa kesalahan. Menurut Bigg dan Collis dalam (Kuswana, 2012:96) tahap-tahap taksonomi SOLO terdiri 

dari prestruktural, unistructural, multistruktural, relasional, dan abstraks). Pre-structural yaitu tahapan dimana 

siswa hanya memperoleh potongan-potongan dari informasi yang terlepas satu sama lain yang tidak 

terorganisasi dan tidak ada artinya. Unistructurural yaitu tahapan dimana koneksi-koneksi mulai dibuat, jelas 

nyata dan sederhana, tetapi maknanya tidak diserap. Multistruktural yaitu tahapan dimana sejumlah koneksi-

koneksi bisa dibuat, dan siswa mulai mampu menyerap hasil koneksi-koneksi yang telah mereka buat. Relation 

yaitu tahapan dimana siswa mampu menghargai makna dari hubungan bagian dengan keseluruhan informasi. 

Abstract yaitu tahapan dimana siswa membuat hubungan-hubungan tidak hanya pada bidang yang diberikan 

tetapi juga dari luar bidang yang diberikan atau dalam kata lain, pada tahap ini siswa mampu menggeneralisasi 

informasi yang didapat secara spesifik[1]. Pembelajaran matematika dengan menggunakan tugas bentuk 

superitem, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami persoalan matematika secara bertahap 

sesuai kesiapannya, dan guru dapat memberikan bantuan yang tepat, menantang dan mendorong keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran. 

Agar proses pembelajaran matematika pada siswa juga dapat berjalan lebih optimal dengan bantuan 

orang dewasa yang sesuai dengan masa perkembangannya atau zone proximal development-nya, maka siswa 

perlu diberikan bantuan yang tepat, yaitu dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding adalah salah satu teori 

belajar  Vigotsky yang memberikan bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal  pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan tersebut dengan segera setelah siswa mampu mengerjakan sendiri, untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar. Jadi dalam 

penelitian ini, dipilihlah scaffolding dalam penerapan model superitem sebagai bantuan untuk siswa dalam 

menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, tentang permasalahan dalam pembelajaran matematika, peneliti tertarik 

diterapkannya pembelajaran matematika dengan model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding kepada 

siswa SMK Al-Islah Surabaya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran superitem berbantuan 

scaffolding terhadap prestasi belajar matematika siswa SMK Al-Islah Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian di SMK Al-Islah 

Surabaya dengan pengambilan data pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Januari 2017.  

Metode ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran langsung adalah kelas kontrol, dan kelas yang menggunakan model pembelajaran Superitem 

berbantuan scaffolding adalah kelas eksperimen. 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Al-Islah Surabaya, yang terdiri atas 4 

rombongan belajar. Sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel (Suharsimi Arikunto, 

2006:109)[2]. Cluster Random Sampling merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dalam 

penelitian ini. Setelah dilakukan random sampling, maka muncul kelas XI-MM1 dan kelas XI-MM4 sebagai 

sampelnya. Untuk kelas XI-MM1 menjadi kelas kontrol dan untuk kelas XI-MM4 menjadi kelas eksperimen. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding, 

sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar matematika siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode tes berupa post test serta metode dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa selama proses pembelajaran sebelumnya. Dokumen yang dianalisis adalah data tentang 

prestasi belajar matematika siswa kelas XI SMK Al-Islah Surabaya dalam pembelajaran sebelumnya.  
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III. PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh data hasil penelitian yang selanjutnya 

akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.  

1. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen. 

     Hasil Uji Validitas Soal Post test 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Soal Post test 

Nomor 

Butir Soal 

Post test 

Koefisien korelasi 

 
Interpretasi 

1 0.94 Sangat Tinggi 

2 0.74 Tinggi 

3 0.92 Sangat Tinggi 

4 0.75 Tinggi 

5 0.27 Rendah 

6 0,69 Sedang 

7 0,94 Sangat Tinggi 

  

Sebelum soal post test diujikan kepada kelas eksperimen dan kontrol, terlebih dahulu soal tersebut diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan kepada kelas diluar kelas 

eksperimen dan kontrol yaitu kelas XI-MM2, diperoleh koefisien korelasi validitas yaitu untuk soal nomor 1, 

2, 3, 4, 6, dan 7 hasil   sehingga instrumen tersebut valid, sehingga layak digunakan 

untuk pengukuran dalam pengumpulan data. Sedangkan untuk soal nomor 5 hasil 

, sehingga butir soal tersebut tidak valid dan tidak layak digunakan untuk 

pengukuran dalam pengumpulan data. Dari analisis validitas butir soal diatas, dapat disimpulkan dari 7 butir 

soal yang diujikan, 6 diantaranya valid dan layak untuk dijadikan pengukur dalam pengumpulan data dan 1 

butir soal tidak valid sehingga tidak layak digunakan dalam pengumpulan data. 

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas. Setelah menguji 

reliabilitas soal dengan menggunakan reliabilitas koefisien alpha (𝛼) diperoleh nilai . Selanjutnya 

reliabilitas instrumen dibandingkan dengan r tabel  dengan N=36 dan taraf signifikan 5% 

diperoleh , sehingga seluruh item soal sudah reliabel, namun hanya 6 soal 

yang digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan data, yaitu soal nomor 1,2,3,4,6,dan 7, karena ada 

satu soal yang tidak valid setelah dilakukan uji validitasnya.  

2. Analisis Data Awal 

a. Pengujian Normalitas 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Nilai Post test 

Kelas   Kriteria 

Eksperimen 5,94 11,1 
Berdistribusi 

normal 

Kontrol 7,11 11,1 
Berdistribusi 

normal 

Kelas eksperimen (5,94) < (11,1) dan kelas kontrol (7,11) <  (11,1). Jadi 

data berdistribusi normal. 

b. Pengujian Homogenitas  

Tabel 3 Hasil Uji Homogenitas Nilai Post test 

 

Varians 

  Kesimpulan 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

0,05 77,87 122,46 1,57  Homogen 
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Hasil post test menunjukkan, untuk  diterima karena , berarti populasi 

memiliki varians yang sama (homogen).  

3. Analisis Data Akhir 

           Analisis data akhir menggunakan uji hipotesis yaitu uji-t. Uji-t yang digunakan adalah uji kesamaan dua 

rata-rata satu pihak. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Menentukan   (Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ) 

(Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas eksperimen dan kontrol) 

2. Menentukan taraf signifikan  yaitu  atau 5% dan menghitung derajat kebebasan dengan dk = 

 dk =  dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 

66, maka diperoleh nilai  sebesar  1,9966, dengan perhitungan sebagai berikut.  

 

 

 
3.  Menentukan  

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan nilai t diatas diperoleh nilai  sebesar 4,6012 

4. Menentukan kriteria pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0 diterima jika    

H0 ditolak jika   atau   

5. Menarik kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak, dengan  sebesar 1,9966 dan  sebesar 

4,6012 artinya atau  sehingga  ditolak dan  diterima yaitu “Ada 

perbedaan prestasi belajar matematika antara kelompok siswa yang diajar dnegan model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding dengan kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

langsung di kelas XI SMK Al-Islah Surabaya”. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa  ditolak dan  diterima yang artinya 

ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding dengan kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung 

dikelas XI SMK Al-Islah Surabaya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai kedua kelas yaitu 

 

Gambar 1 Kurva Kriteria Hasil Pengujian 
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 atau  dimana rata-rata nilai posttest pada kelas XI-MM4 yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding lebih tinggi daripada nilai posttest pada 

kelas XI-MM1 yang diajar dengan model pembelajaran langsung pada materi Statistika. Selain itu, perbedaan 

dapat dilihat pada anlisis uji-t dimana hasilnya menunjukkan bahwa nilai  lebih besar 

daripada  menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran superitem berbantuan 

scaffolding.  

Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding terhadap prestasi belajar matematika siswa SMK Al-Islah Surabaya”. Model 

pembelajaran superitem berbantuan scaffolding memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 

karena dalam penerapan model pembelajaran ini, guru menyampaikan materi secara terstruktur mulai dari 

materi yang sederhana meningkat pada materi yang lebih kompleks, dan selama proses pembelajaran, guru 

memberikan bantuan kepada siswa kemudian mengurangi bantuan jika siswa dirasa sudah mampu. Dengan cara 

pengajaran yang demikian, siswa akan lebih mudah untuk memahami materi sehingga pencapaian prestasi 

belajar mengalami peningkatan.  

Setelah ada fakta bahwa ada pengaruh model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding terhadap 

prestasi belajar matematika siswa SMK Al-Islah Surabaya, hal ini sesuai dengan hasil penelian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Restiana Yanu Pratiwi, YL Sukestiyarno dan M. Asikin yang berjudul Pembentukan 

Karakter dan Pemecahan Masalah Melalui Model Pembelajaran Superitem Berbantuan Scaffolding. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Superitem berbantuan Scaffolding dapat 

meningkatkan tiga aspek hasil belajar siswa, yaitu aspek afektif, aspek psikomotorik dan aspek kognitif.  

Selain penelitian yang dilakukan oleh Restiana Yanu Pratiwi, YL Sukestiyarno dan M. Asikin, penelitian 

lain yang menghasilkan kesimpulan yang serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Lim Hooi Lian, Wun 

Thiam Yew dan Noraini Idris yang berjudul Superitem Test: An Alternative Assessment Tool To Assess 

Students’ Algebraic Solving Ability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tes superitem yang didasarkan 

pada model SOLO, telah menjadi alat penilaian alternatif yang kuat untuk memantau perkembangan kognitif 

siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

superitem berbantuan scaffolding  terhadap prestasi belajar matematika siswa SMK Al-Islah Surabaya. Hal ini 

dapat dilihat dari analisis uji-t dimana hasilnya menunjukkan bahwa nilai lebih besar 

daripada  pada taraf signifikan 5% sehingga hipotesis diterima., artinya ada pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar matematika yang diajar menggunakan model pembelajaran superitem 

berbantuan scaffolding. Sehingga model pembelajaran superitem berbantuan scaffolding dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahn dalam pembelajaran matematika dan juga dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam mengukur tingkat perkembangan kognitif siswa selama proses pembelajaran. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan memilih model pembelajaran yang sesuai 

sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Bagi Guru 

- Model pembelajaaran Superitem  sangat cocok jika digunakan dengan bantuan scaffolding. Sebab, peran 

guru dalam menuntun siswa untuk mencapai tahapan-tahapan taksonomi solo sangat dibutuhkan sehingga 

scaffolding merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh.  

- Diperlukan persiapan yang matang untuk menyediakan soal-soal yang lebih beragam dalam bentuk 

superitem. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Hendaknya hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau referensi untuk mengembangkan model 

pembelajaran superitem berbantuan scaffolding dengan materi yang sama ataupun berbeda sehingga penelitian 

berikutnya diperoleh hasil yang lebih baik. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Penulis menyadari bahwa penyusunan artikel ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga 

penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses belajar mengajar hanya menuntut 

kemampuan prosedural, soal-soal yang diberikan kepada siswa adalah soal yang 

hanya mempunyai satu jawaban benar (Closed Ended Problem), jarang ditemukan 

soal matematika yang diberikan kepada siswa yang menuntut penyelesaian berbeda 

atau prosedur berbeda (Open Ended problem). Sehingga untuk mengatasi hal ini 

digunakan pendekatan Open Ended. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kreatifitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII-1 SMP Kartika Nasional Plus 

Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

esai dan wawancara yang digunakan untuk mengukur dan mendeskripsikan tingkat 

berpikir kreatif matematis siswa berdasarkan 3 indikator yaitu, fluency (fa), flexibility 

(fi), dan novelty (ba). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada soal nomor 1, 1 

siswa tergolong sangat kreatif, 6 siswa tergolong kreatif, 9 siswa tergolong cukup 

kreatif, dan 2 siswa tergolong kurang kreatif. Pada soal nomor 2, 9 siswa tergolong 

kreatif, dan 9 siswa tergolong cukup kreatif. Pada soal nomor 3, 3 siswa tergolong 

sangat kreatif, 6 siswa tergolong kreatif, 8 siswa tergolong cukup kreatif, 1 siswa 

tergolong kurang kreatif. Pada soal nomor 4, 1 siswa tergolong sangat kreatif, 14 

siswa tergolong kreatif, 1 siswa tergolong cukup kreatif, 1 siswa tergolong kurang 

kreatif, dan 1 siswa tergolong tidak kreatif.  

 

Kata kunci :Kreativitas, Pendekatan Open Ended 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan 

kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan 

dan tugas-tugas sosial mereka (Maunah, 2009 dalam Mayana, 2014)[1]. Secara umum pendidikan merupakam 

pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Diperlukan penguasaan matematika yang kuat sehingga mata 

pelajaran ini perlu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar. Melalui pembelajaran matematika siswa 

diharapkan memiliki kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan 

bekerja sama (depdiknas,2006)[2]. 

Dalam pembelajaran matematika, kreativitas siswa diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika. 

Namun pada kenyataannya, dalam proses belajar mengajar matematika masih banyak yang menekankan pada 

pemahaman siswa tanpa melibatkan kemampuan berpikir kreatif. Selain itu, proses belajar mengajar hanya 

menuntut kemampuan prosedural, soal-soal yang diberikan kepada siswa adalah soal yang hanya mempunyai 

satu jawaban benar (closed ended problem). Jarang ditemukan soal matematika yang diberikan kepada siswa 

menuntut penyelesaian berbeda atau prosedur berbeda (open ended problem). Akibatnya, kemampuan 

kreativitas siswa tidak dapat berkembang secara optimal. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan open ended. Pendekatan open 

ended merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih 

dari satu jawaban atau metode penyelesaian. Pembelajaran ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, pengalaman, menemukan, mengenali, dan menyelesaikan masalah dengan beberapa 

cara berbeda menurut Becker dan Shimada (1997), dalam Lestari, 2015:41[3]. 

Menurut Permanasari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Efektivitas pendekatan Pembelajaran open 

Ended Terhadap kemampuan berpikir Matematis Siswa pada materi Trigonometri Ditinjau dari Kreativitas 

Belajar Matematika Siswa” adalah bahwa kelompok kreativitas belajar tinggi mempunyai kemampuan berpikir 

mailto:Rizahanim31@gmail.com


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

188 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

yang lebih baik dari kelompok kreativitas belajar sedang dan kelompok kreativitas rendah, dan kelompok 

kreativitas belajar sedang mempunyai kemampuan berpikir yang lebih baik daripada kelompok kreativitas 

belajar rendah. 

Pendekatan open ended merupakan bagian dari pembelajaran konstruktivisme yang lebih mengutamakan 

proses dari pada hasil. Dalam proses pembelajaran, siswa dihadapkan pada suatu masalah dimana siswa dituntut 

untuk dapat mengembangkan metode, cara, atau pendekatan berbeda-beda dalam upaya memperoleh jawaban 

yang benar. Siswa tidak hanya diminta untuk menentukan suatu jawaban yang benar, tetapi juga harus dapat 

menjelaskan bagaimana cara yang telah ditempuh sehingga memperoleh jawaban yang benar tersebut. Hal inilah 

yang mendasari peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kreativitas Siswa kelas VII dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika dengan Menggunakan Pendekatan Open Ended pada pokok bahasan 

perbandingan SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Karena dalam 

penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

dengan menggunakan pendekatan open ended. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hakikat gejala yang 

muncul dari subjek penelitian. Hakikat tersebut digunakan untuk memahami  bagaimana kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan pendekatan open ended pada pokok bahasan 

Perbandingan. Kreativitas siswa ditelusuri melalui pemberian soal open ended dan wawancara.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas VII-1, pemilihan kelas yang digunakan untuk mengambil data menggunakan 

Purposive Sampling, kelas VII.1 menjadi kelas yang akan diteliti dikarenakan kemampuan siswa yang 

heterogen (kemampuan yang beragam). 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melaksanakan tes, metode tes ini 

digunakan untuk mengetahui kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika dengan pendekatan Open 

Ended, kemudian dilakukan wawancara terhadap subjek untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian dan wawancara. Tes uraian terdiri dari 4 

soal yang berkaitan dengan materi perbandingan. Teknik wawancara yang digunakan pada peneitian ini adalah 

teknik wawancara tak terstruktur. Pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dan hasil tes yang 

disajikan oleh siswa.  

Pada penelitian ini, indikator kreativitas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada “The Torrance 

Tests of Creative Thinking (TTCT)” yang dikembangkan oleh Silver, yaitu: 

a. Kefasihan (fluency)  

b. Fleksibilitas (flexibility)  

c. Kebaruan (novelty)  

 

Kriteria penskoran pada indikator kreatifitas diadaptasi dari rubrik berpikir kreatif menurut Hancock dalam 

Happy, 2011. Adapun pedoman penskoran disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Tabel Pedoman Penskoran 

Indikator Kriteria Skor 

Kelancaran 

(Fluency) (Fa) 

Mampu menuliskan (diketahui, ditanya) dengan lengkap dan 

benar, disertai pemecahan masalah dengan lengkap dan benar 

4 

Tidak menuliskan (diketahui, ditanya) tetapi pemecahan 

masalah lengkap dan benar 
3 

Mampu menuliskan (diketahui, ditanya) dengan lengkap dan 

benar, disertai pemecahan masalah dengan tidak lengkap dan 

tidak benar 2 

Mampu menuliskan (diketahui, ditanya) dengan tidak 

lengkap dan tidak benar, serta pemecahan masalah tidak 1 
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lengkap dan tidak benar 

Tidak Menuliskan jawaban sama sekali 0 

Fleksibel 

(Fleksibility) 

(Fi) 

Mampu menyajikan dua gagasan atau lebih dimulai dari 

diketahui, ditanya dan menjawab dalam menyelesaikan 

masalah dengan benar dan tepat 

4 

Menyajikan satu gagasan dimulai dari diketahui, ditanya, dan 

menjawab dalam penyelesaian masalah dengan benar dan 

tepat 

3 

 

Tabel 2.1 Tabel Pedoman Penskoran 

Indikator Kriteria Skor 

Fleksibel 

(Fleksibility) 

(Fi) 

Menyajikan satu gagasan dimulai dari tidak 

menuliskan diketahui, ditanya, dan menjawab 

dalam penyelesaian masalah dengan benar dan 

tepat 

 

2 

Menyajikan satu gagasan mulai dari diketahui, 

ditanya dan menjawab menyelesaikan masalah 

dengan tidak benar atau belum selesai 
1 

Tidak menyajikan gagasan penyelesaian 

masalah 

0 

Kebaruan 

(Novelty) (Ba) 

Menggunakan cara yang digunakan oleh 1-5 

siswa dengan benar dan tepat 4 

Menggunakan cara yang digunakan oleh lebih 

dari 10 siswa dengan benar dan tepat 3 

Menggunakan cara yang digunakan oleh 20 

siswa dengan jawaban benar dan tepat 

2 

Menggunakan cara yang digunakan oleh lebih 

dari banyak siswa namun tidak benar atau 

belum selesai 

1 

Tidak menyajikan cara penyelesaian solusi 

masalah 0 

 

Teknik analisis data kualitatif merupakan upaya mengolah data, pada tes kemampuan berpikir kreatif siswa 

dianalisis melalui jawaban siswa dari permasalahan dalam soal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan cara: 

1) Memberikan skor yang didapat siswa pada setiap jawaban siswa berdasarkan rubrik penilaian pendekatan 

open ended yang terdapat pada tabel 2.2. 

2) Menghitung skor total tes.  

3) Menjumlahkan skor yang didapat siswa pada setiap soal. 

4) Menentukan nilai prosentase, dengan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan: 
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NP : Nilai Persentase 

R : Skor yang diperoleh siswa pada setiap nomor 

SM : skor total 

Menurut purwanto, 2010: 102 (dalam Humaeroh, 2016: 56)[4]. 

5) Mengkonversi skor yang didapat ke dalam bentuk persentase dan mengkategorikan kreativitas siswa 

seperti pada tabel di bawah ini menurut Ridwan, 2010: 41 (dalam Humaeroh, 2016: 57)[5]. 

 

Tabel 2. Interpretasi tingkat berpikir kreatif siswa 

Persentase 

Pencapaian Tingkat berpikir kreatif 

81%-100% sangat baik 

61%-80% Baik 

41%-60% Cukup 

21%-40% Kurang 

0%-20% sangat kurang 

 

Keterangan:  

Sangat baik  : Sangat kreatif 

Baik  : Kreatif 

Cukup baik  : Cukup kreatif 

Kurang  : Kurang kreatif 

Sangat kurang : Tidak kreatif 

 

Dalam penelitian ini nanti diharapkan didapatkan hasil yang valid, maka perlu dilakukan pengecekan 

keabsahan data. Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik kriteria derajat 

kepercayaan (kredibilitas). Derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. 

Triangulasi yang digunakan adalan triangulasi teknik pengumpulan data yang berarti untuk menguji derajat 

kepercayaan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif dengan pendekatan Open Ended pada pokok bahasan perbandingan 

setelah di analisis. 

1. Pada soal nomor 1, diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 3. Tingkat berpikir soal nomor 1 

 

No Tingkat Berfikir 

Jumlah 

Siswa 

1 Sangat Kreatif  1 

2 Kreatif  6 

3 Cukup Kreatif  9 

4 Kurang Kreatif  2 

5 Tidak Kreatif  - 

 

2. Pada soal nomor 2, diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4. Tingkat berpikir soal nomor 2 

No Tingkat Berfikir Jumlah Siswa 

1 Sangat Kreatif  - 

2 Kreatif  9 
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3 Cukup Kreatif  9 

4 Kurang Kreatif  - 

5 Tidak Kreatif  - 

 

3. Pada soal nomor 3 

Tabel 5. Tingkat berpikir soal nomor 3 

No Tingkat Berfikir Jumlah Siswa 

1 Sangat Kreatif  3 

2 Kreatif  6 

3 Cukup Kreatif  8 

4 Kurang Kreatif  1 

5 Tidak Kreatif  - 

 

4. Pada soal nomor 4, diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 6. Tingkat berpikir soal nomor 4 

No Tingkat Berfikir Jumlah Siswa 

1 Sangat Kreatif  1 

2 Kreatif  14 

3 Cukup Kreatif  1 

4 Kurang Kreatif  1 

5 Tidak Kreatif  1 

b. Hasil wawancara  

      Pada soal nomor tidak ada siswa yang kesulitan dalam mengerjakannya, semua siswa menjawab 

dengan jawaban yang benar. Pada soal nomor 2 tidak ada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal nomor 2, semua siswa menjawab dengan benar. Pada soal nomor 3 ada siswayang 

mengalami kendalam waktu mengerjakan, siswa mengalami kebingungan dalam memahami soal. Pada 

soal nomor 4 ada 3 siswa yang mengalami kendala dalam mengerjakan soal nomor 4, yang pertama 

siswa mengalami kebingungan dalam mengerjakan soal nomor 4, yang kedua siswa mengalami 

kesulitan sehingga memperoleh jawaban yang salah, yang ketiga siswa tidak mampu mengerjakan soal 

atau mengkosongkan lembar jawaban. 

 

Analisis kreativitas siswa kelas VII.1 dalam menyelesaikan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended pada pokok bahasan perbandingan dilakukan dengan mengelompokkan siswa ke dalam tingkat berfikir 

yaitu sangat kreatif, kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif. 

Pada soal nomor 1, berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas VII.1 pada soal 

nomor 1 adalah 1 siswa tergolong sangat kreatif, 6 siswa  tergolong kreatif, 9 siswa tergolong cukup kreatif, dan 

2 siswa tergolong kurang kreatif. 

Pada soal nomor 2, berdasarkan tabel 4  dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas VII.1 pada soal 

nomor 2 adalah 9 siswa yang tergolong kreatif, dan 9 siswa siswa tergolong cukup kreatif. 

Pada soal nomor 3, berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas VII.1 pada soal 

nomor 3 adalah 3 siswa tergolong sangat kreatif, 6 siswa tergolong kreatif, 8 siswa tergolong cukup kreatif, 1 

siswa tergolong kurang kreatif. 

Pada soal nomor 4, berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas VII.1  pada soal 

nomor 4 adalah 1 siswa tergolong sangat kreatif, 14 siswa tergolong kreatif, 1 siswa tergolong cukup kreatif, 1 

siswa tergolong kurang kreatif, 1 siswa tergolong tidak kreatif.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pada soal nomor 1, 1 siswa tergolong 

sangat kreatif, 6 siswa tergolong kreatif, 9 siswa tergolong cukup kreatif, 2 tergolong kurang kreatif. Pada soal 

nomor 2, 9 siswa tergolong kreatif, dan 9 siswa tergolong cukup kreatif.  Pada soal nomor 3, 3 siswa tergolong 

sangat kreatif, 6 siswa tergolong kreatif, 8 siswa tergolong cukup kreatif, 1 siswa tergolong kurang kreatif. Pada 
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soal nomor 4, 1 siswa tergolong sangat kreatif, 14 siswa tergolong kreatif, 1 siswa tergolong cukup kreatif, 1 

siswa tergolong kurang kreatif, dan 1 siswa tergolong tidak kreatif. 

Berdasarkan simpulan penelitian, ada beberapa sarang yang dapat diberikan antara lain: 

1. Bagi guru 

Sebagai pendidik, pembelajaran dengan pendekatan open ended cukup baik dalam meningkatkan 

kreativitas siswa, sehingga dapat dijadikan alternatif dalam proses pembelajaran 

2. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat mendukung dan menyediakan alat peraga atau pelatihan guru yang berkaitan dengan 

pendekatan open ended untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti pada indikator kreativitas dalam menyelesaikan masalah, 

tingkat berpikir matematis dan lain-lain, dan pada jenjang pendidikan lain. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linier dua variabel 

berdasarkan teori Polya. Sumber data yang digunakan adalah siswa kelas IX A - XI I 

SMP Negeri 43 Surabaya Tahun ajaran 2016/2017. Penulis mengambil sumber data 

berdasarkan purpose sampling. Penulis memilih kelas IX-G  SMP Negeri 43 

Surabaya sebagai sampel penelitian ini  berdasarkan saran kepala sekolah dan guru 

pamong. Dari kelas   IX-G  SMP Negeri 43 Surabaya terdapat 40 siswa. Dikarenakan 

keterbatasan waktu yang diberikan kepala sekolah dan guru pamong maka siswa yang 

dipilih untuk menjadi subyek penelitian adalah 10 siswa. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data sesuai dari kriteria kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan 

teori polya. Hasil identifikasi  diperoleh dari 5 butir soal yang telah dikerjakan oleh 

siswa penulis mendapatkan kesimpulan bahwa siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan tidak dapat menjelaskan secara tersirat, menuliskan hal yang 

ditanyakan dengan singkat sehingga tidak jelas, salah dalam membentuk kalimat 

matematika dan siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks 

soal. 

Kata kunci:  Kesalahan siswa, Teori Polya, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 
 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika di sekolah tidak pernah sepi dari kritik dan keluluhan berbagai pihak, baik siswa 

orang tua, masyarakat bahkan oleh guru matematika. Analisis tentang  proses pembalajaran matematika dan 

output pembelajaran matematika selalu menarik untuk di bahas dan dikaji. Menurut Komara (2014:106) tujuan 

pembelajaran matematika menyiratkan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai yaitu kemampuan berbasis 

masalah (Problem Based Learning), kemampuan berbasis proyek (Project Based Learning), dan kemampuan 

berbasis penemuan (Discovery Learning). Dengan demikian, pembelajaran matematika kini telah berpindah dari 

pandangan teoristik kepada pemecahan masalah dalam kehipun sehari-hari. 

Menurut Muser dan Burger (dalam Hobri, 2009:40) masalah matematika berbeda dengan soal matematika. 

Terdapat perbedaan antara soal dan masalah, meskipun perbedaan ini tidak dapat dibuat secara tepat. Untuk 

menyelesaikan masalah, siswa harus berhenti sejenak, memikirkan, dan mungkin melakukan beberapa langkah 

untuk memperoleh jawaban atau hasil yang maksimal. Dalam hal ini, pemecahan masalah dalam matematika 

sekolah biasanya diwujudkan melalui soal cerita. 

Penyelesaian soal cerita terlebih dahulu siswa harus dapat memahami isi soal cerita tersebut, setelah itu 

menarik kesimpulan obyek-obyek yang harus dipecahkan dan memisalkannya dengan simbol-simbol 

matematika, sampai pada tahap akhir yaitu penyelesaian. Hingga saat ini, keterampilan berpikir dan 

menyelesaikan soal cerita matematika masih cukup rendah. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 43 Surabaya diperoleh informasi 

kesulitan yang paling banyak dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan dalam memahami 

soal pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah salah satu 

materi yang dirasa sulit oleh siswa dalam menyelesaikannya, dimana siswa harus dapat terlebih dahulu 

mengidentifikasi ada atau tidaknya dua besaran yang nilainya belum diketahui dan ada sekurang-kurangnya dua 

pernyataan yang menghubungkan kedua besaran tersebut. Setelah itu langkah selanjutnya, dua besaran yang 

belum diketahui dimisalkan sebagai variabel dalam sistem persamaan linier dua variabel yang akan disusun, 

kemudian dua pernyataan yang menghubungkan kedua besaran tersebut diterjemahkan ke dalam kalimat 
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matematika, dan terakhir menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel yang diperoleh dengan 

menggunakan metode-metode yang ada. 

Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, guru tidak hanya berkewajiban menyajikan materi pelajaran dan 

mengevaluasi pekerjaan siswa, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan belajar. 

Agar bimbingan belajar dapat lebih terarah dalam upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami soal cerita pada materi sistem persamaan linear dua variabel, maka perlu dilakukan indentifikasi. 

Menurut Aunurrahman (2010:197) “identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan 

siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan mencari informasi dengan melakukan kegiatan berikut; data 

dokumen hasil belajar siswa, mengadakan wawancara dengan siswa, menyebar angket, dan tes untuk 

memperoleh data tentang kesulitan atau kesalahan siswa”. Saat ini tidak sedikit dari para guru yang 

mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Hanya dilihat dari penulisan jawaban akhir, 

sehingga memberikan peluang pada siswa untuk melakukan kesalahan lagi. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sebagaian besar adalah karena mereka kurang memahami 

konsep yang ada. Hal ini disebabkan karena siswa mempunyai tingkat kecerdasan atau kemampuan berfikir 

yang berbeda-beda. Selain itu, tingkat pengalaman sebelumnya, kondisi jasmani dan rohani serta motivasi yang 

dimiliki untuk belajar juga berbeda-beda. Dalam hal ini peneliti mencoba akan meneliti tentang adanya 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel, dan 

disini peneliti ingin mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linier dua variabel melalui langkah-langkah teori polya. 

Dimana dalam hal ini langkah-langkah analisis kesalahan yang ditemukan oleh Polya (dalam Hobri, 2009: 

43) mempunyai beberapa tahapan, yang diantaranya adalah (1) memahami masalah, (2) membuat rencana, (3) 

melaksanakan rencana, (4) menelaah kembali. Dengan langkah-langkah tersebut, memudahkan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada meteri sistem persamaan linear dua variabel. Karena siswa akan 

dibantu untuk lebih memahami apa yang terkandung dalam soal cerita sehingga mampu untuk memecahkan 

masalah dan tidak melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil penelitian yang 

berjudul “Identifikasi Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi SPLDV 

Berdasarkan Teori Polya Di Kelas IX SMPN 43 Surabaya”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunaakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena pada penelitian kualitatif tidak 

dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Proses penelitian yang dimaksud  

antara lain melakukan observasi terhadap siswa dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan siswa, dan 

berupaya memahami bahasa siswa. Penelitian kualitatif menekankan pada penulis sebagai key instrument. 

Dikatakan demikian karena penelitian ini dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran mendalam serta 

mengumpulkan informasi secara terperinci mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan, dan pendekatan yang 

digunakan untuk mengolah data berupa kata-kata tertulis atau lisan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX A - XI I SMP Negeri 43 Surabaya Tahun ajaran 

2016/2017. Penulis mengambil sumber data berdasarkan purpose sampling. Purpose sampling adalah 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih kelas IX-G  SMP Negeri 43 Surabaya 

sebagai sampel penelitian ini berdasarkan saran kepala sekolah dan guru pamong. Dari kelas   IX-G  SMP 

Negeri 43 Surabaya terdapat 40 siswa. 

Dikarnakan keterbatasan waktu yang diberikan kepala sekolah dan guru pamong maka siswa yang dipilih 

untuk menjadi subyek penelitian adalah 10 siswa dalam mengerjakan soal cerita materi sistem persamaan linier 

dua variabel.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakakn metode tes dan metode wawancara. Soal tes 

yang digunakan sebanyak 5 butir soal yang berbentuk uraian. Soal tes didasarkan pada kisi-kisi soal tes yang 

telah dibuat dan disetujui oleh dosen pembimbing serta divalidasi oleh dua dosen dari jurusan pendidikan 

matematika. Dalam 5 butir soal siswa diberikan waktu selama 2 jam pelajaran yaitu 2x45 menit. Setelah waktu 

habis siswa memberikan hasil pekerjaannya kembali, penulis akan melakukan pengumpulan data yang didapat 

dari hasil penelitian melalui tes hasil belajar tersebut. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk 

mendapatkan data tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

sistem persamaan linier dua variabel dan faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan, metode 

ini akan lebih memperkuat hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tes, karena disini 

peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan mengamati reaksi atau tingkah laku yang 

diakibatkan oleh pertanyaan dalam proses wawancara.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. Data tes dari seluruh 

siswa yang melaksanakan tes tertulis disajikan dalam bentuk yang digunakan untuk menganalisis jawaban dari 

hasil kerja siswa ini peneliti membahas lembar jawaban yang merupakan hasil tes tertulis. Maksud kegiatan ini 

adalah untuk memperoleh data tentang letak kesalahan yang dibuat siswa. Dengan demikian hasil pembahasan 
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ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun materi wawancara.Jawaban siswa yang dianalisis adalah jawaban 

yang salah dan yang tidak menjawab. Siswa yang tidak menjawab secara langsung telah melakukan kesalahan 

maksimum yaitu pada 4 indikator letak kesalahan pada teori polya, sebagai berikut. 

Sedangkan data wawancara tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

III. PEMBAHASAN 

Untuk menentukan letak kesalahan dan jenis kesalahan yang dilakukan siswa dengan mengidentifikasi 

jawaban siswa yang salah dengan cara memadukan hasil kerja siswa dengan hasil wawancara. Adapun uraian 

hasil analisisnya sebagai berikut, dengan 2 responden yang di ambil penulis: 

 

1. Identifikasi kesalahan untuk responden 1 (R 1) 

Terori Polya Letak dan jenis kesalahan Faktor penyebab kesalahan 

menyelesaikan soal cerita 

matematika 

Kesalahan dalam memahami 

masalah 

- - 

Kesalahan dalam memilih atau 

merencanakan penyelesaian 

1) Salah dalam membentuk kalimat 

matematika 

1) Siswa tidak memahami 

masalah dalam soal. 

Kesalahan dalam melaksanakan 

rencana 
1) Siswa salah konsep dalam 

mengerjakan soal. 

1)Siswa kurang teliti dalam 

mengerjakan soal. 

Kesalahan dalam mengevaluasi 

hasilnya 
1) Siswa menuliskan jawaban akhir 

yang tidak sesuai dengan 

konteks soal. 

1)Siswa tidak teliti dalam 

mengerjakan soal. 

 

2. Identifikasi kesalahan untuk responden 2 (R 2) 

Terori Polya Letak dan jenis kesalahan Faktor penyebab kesalahan 

menyelesaikan soal cerita 

matematika 

Kesalahan dalam memahami 

masalah 

1) Tidak menuliskan apa 

yang diketahui dan tidak dapat 

menjelaskan secara tersirat. 

2) Menuliskan hal yang 

ditanyakan dengan singkat 

sehingga tidak jelas 

1) Siswa tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan soal. 

Kesalahan dalam memilih atau 

merencanakan penyelesaian 

1) Salah dalam membentuk kalimat 

matematika 

2) Siswa tidak memahami 

masalah dalam soal. 

Kesalahan dalam melaksanakan 

rencana 
1) Siswa salah konsep dalam 

mengerjakan soal. 

1) Siswa kurang teliti dalam 

mengerjakan soal. 

Kesalahan dalam mengevaluasi 

hasilnya 
1) Siswa menuliskan jawaban akhir 

yang tidak sesuai dengan konteks 

soal. 

1) Siswa tidak teliti dalam 

mengerjakan soal. 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada  hal ini akan dikemukakan 

pembahasan dan diskusi hasil penelitian yang menyangkut temuan penelitian. 

1. Soal nomor 1 

Pada soal nomer 1, dari uraian analisis yang dilakukan sebelumnya terlihat bahwa kesepuluh subyek. Penulis 

tidak mendapatkan letak dan faktor kesalahan yang dicapai kelas IX SMP  Negeri 43 surabaya. Karena siswa 

menuliskan jawaban dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan penulis. Siswa menuliskan 

apa yang diketahui, menuliskan apa yang ditanyakan dengan baik, mengubaah apa yang diketahui menjadi 

bentuk sederhana dengan benar, dan mampu menyelesaikan secara runtut, detail, dan tepat. Siswa tidak bingung 

untuk memahami soal pada nomer 1 yang diberikan. Siswa menyelesaikan masalah dengan baik, karena siswa 

benar-benar memahami soal yang diberikan dan memahami perintah soal tersebut. Siswa menuliskan hasil akhir 

dan menyimpulkan jawaban dengan baik. Karena siswa sudah terbiasa menuliskan kesimpulan pada akhir 

jawabannya. 

2. Soal nomor 2 

Pada soal nomer 2, dari uraian analisis yang dilakukan sebelumnya terlihat bahwa kesepuluh subyek. Penulis 

mendapatkan rekapitulasi tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua siswa melakukan letak kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yang dicapai kelas IX SMP  Negeri 43 surabaya. Dari hasil Letak kesalahannya adalah 

sebagai berikut : 

a) Kesalahan dalam memahami masalah 
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1) Tidak menuliskan apa yang diketahui dan tidak dapat menjelaskan secara tersirat. Menuliskan hal 

yang ditanyakan dengan singkat sehingga tidak jelas. Disebabkan Tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan soal. 

b)  Kesalahan dalam memilih atau merencanakan penyelesaian 

1) Salah dalam membentuk kalimat matematika. Disebabkan tidak memahami masalah dalam soal. 

c) Kesalahan dalam melaksanakan rencana 

1) Siswa salah konsep dalam mengerjakan soal. Disebabkan siswa kurang teliti dalam mengerjakan 

soal. 

d) Kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya 

1)  Siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal. Disebabkan siswa tidak 

teliti dalam mengerjakan soal. 

3. Soal nomor 3 

Pada soal nomer 3, dari uraian analisis yang dilakukan sebelumnya terlihat bahwa kesepuluh subyek. Penulis 

mendapatkan rekapitulasi tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua siswa melakukan letak kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yang dicapai kelas IX SMP  Negeri 43 surabaya. Dari hasil Letak kesalahannya adalah 

sebagai berikut : 

a) Kesalahan dalam memahami masalah 

1)  Tidak ada 

b) Kesalahan dalam memilih atau merencanakan penyelesaian 

1) Salah dalam membentuk kalimat matematika. Disebabkan tidak memahami masalah dalam soal. 

c) Kesalahan dalam melaksanakan rencana 

1) Siswa salah konsep dalam mengerjakan soal. Disebabkan siswa kurang teliti dalam mengerjakan 

soal. 

d) Kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya 

1) Siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal. Disebabkan siswa tidak 

teliti dalam mengerjakan soal. 

4. Soal nomor 4 

Pada soal nomer 4, dari uraian analisis yang dilakukan sebelumnya terlihat bahwa kesepuluh subyek. Penulis 

mendapatkan 9 subjek tidak mendapatkan letak dan faktor kesalahan yang dicapai kelas IX SMP  Negeri 43 

surabaya. karena siswa menuliskan jawaban dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan 

penulis. Siswa menuliskan apa yang diketahui, menuliskan apa yang ditanyakan dengan baik, mengubaah apa 

yang diketahui menjadi bentuk sederhana dengan benar, dan mampu menyelesaikan secara runtut, detail, dan 

tepat. Siswa tidak bingung untuk memahami soal pada nomer 1 yang diberikan. Siswa menyelesaikan masalah 

dengan baik, karena siswa benar-benar memahami soal yang diberikan dan memahami perintah soal tersebut. 

Siswa menuliskan hasil akhir dan menyimpulkan jawaban dengan baik. Karena siswa sudah terbiasa menuliskan 

kesimpulan pada akhir jawabannya. 

Penulis mendapatkan 1 subjek melakukan kesalahan. Letak kesalahannya adalah sebagai berikut : 

a) Kesalahan dalam memahami masalah 

1)  Tidak ada 

b) Kesalahan dalam memilih atau merencanakan penyelesaian 

1) Tidak ada 

c) Kesalahan dalam melaksanakan rencana 

1) Siswa salah konsep dalam mengerjakan soal. Disebabkan siswa kurang teliti dalam mengerjakan 

soal. 

d) Kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya 

1) Siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal. Disebabkan siswa tidak 

teliti dalam mengerjakan soal. 

5. Soal nomor 5 

Pada soal nomer 4, dari uraian analisis yang dilakukan sebelumnya terlihat bahwa kesepuluh subyek. Penulis 

mendapatkan rekapitulasi tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua siswa melakukan letak kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yang dicapai kelas IX SMP  Negeri 43 surabaya. Dari hasil Letak kesalahannya adalah 

sebagai berikut : 

a) Kesalahan dalam memahami masalah 

1) Tidak menuliskan apa yang diketahui dan tidak dapat menjelaskan secara tersirat. Menuliskan hal 

yang ditanyakan dengan singkat sehingga tidak jelas. Disebabkan Tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan soal. 

b) Kesalahan dalam memilih atau merencanakan penyelesaian 

1) Salah dalam membentuk kalimat matematika. Disebabkan tidak memahami masalah dalam soal. 

c) Kesalahan dalam melaksanakan rencana 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

197 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

1) Siswa salah konsep dalam mengerjakan soal. Disebabkan siswa kurang teliti dalam mengerjakan 

soal. 

d) Kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya 

1) Siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal dan tidak menuliskan 

kesimpulan. Disebabkan siswa tidak teliti dalam mengerjakan soal. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian identifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi 

sistem persamaan linier dua variabel berdasarkan teori polya di kelas IX-G  SMP Negeri 43 Surabaya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Letak dan jenis kesalahan berdasarkan teori polya 

a. Kesalahan dalam memahami masalah 

1) Tidak menuliskan apa yang diketahui dan tidak dapat menjelaskan secara tersirat. 

2) Menuliskan hal yang ditanyakan dengan singkat sehingga tidak jelas. 

b. Kesalahan dalam memilih atau merencanakan penyelesaian 

1) Salah dalam membentuk kalimat matematika 

c. Kesalahan dalam melaksanakan rencana 

1) Siswa salah konsep dalam mengerjakan soal. 

d. Kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya 

1) Siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal. 

 

2. Faktor penyebab kesalahan menyelesaikan soal cerita matematika 

a. Kesalahan dalam memahami masalah 

1) Siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. 

b. Kesalahan dalam memilih atau merencanakan penyelesaian 

1) Siswa tidak memahami masalah dalam soal. 

c. Kesalahan dalam melaksanakan rencana 

1) Siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal. 

d. Kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya 

1) Siswa tidak teliti dalam mengerjakan soal. 

Saran 

1. Bagi guru, sebaiknya guru lebih sering memberikan latihan soal-soal cerita yang berbeda variasi.mulai dari 

soal-soal cerita yang sederhana sampai dengan soal-soal-soal cerita yang lebih  kompleks dengan 

menekankan pada penggunaan langkah-langkah penyelesaian soal cerita dan langkah dari penyelesaian Teori 

Polya agar siswa lebih  terlatih dalam menyelesaikan soal cerita dan lebih sistematis. 

2. Bagi siswa, dapat membentuk kelompok belajar untuk lebih jelas dalam menyelesaikan soal cerita dan siswa 

juga harus banyak latihan soal agar lebih memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru, sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran siswa pentingnya menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan teori polya. 

3. Bagi sekolah, diharapkan mulai merubah pembelajaran kearah study center untuk memiliki kemampuan 

dalam memecahkan masalah matematika dan memotivasi siswa agar lebih kreatif, aktif, dan semangat dalam 

belajar matematika. 
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Penerapan kurikulum 2013 menjadi keharusan bagi semua lembaga pendidikan mulai 

tahun ajaran 2014/2015. Hasil belajar menggunakan metode discovery menjadi topik 

utama yang di tuangkan peneliti dalam pembelajaran menggunakan pedekatan 

saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan 

hasil belajar siswa dalam menerapkan pendekatan saintifik model Discovery 

Learning. Dari 6 naskah yang terdiri dari 5 jenis jurnal dan 1 jenis skripsi yang 

mengangkat tema pembelajaran discovery learning, menyatakan bahwa pembelajaran 

dengan mengunakan metode discovery learning merupakan salah satu alternaif 

terbaik dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuntitatif. Metode yang digunakan adalah 5 

penelitian dengan eksperimen semu (quasi experiment) dan 1 penelitian dengan 

deskritif kuantintatif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan metode 

discovery memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya nilai yang dicapai siswa dalam penelitian 

dengan menggunakan metode discovery learning. Hasil survey yang dilakukan oleh 

bebrapa peneliti terhadap pembelajaran mengunakan metode discovery learning, 

menunjukan peningkatan cukup signifikan. Hal ini ditunjukan dengan nilai hasil 

belajar rata – rata mencapai 77,858%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya hasil belajar berhubungan secara signifikan dengan penggunaan model 

discovery learning.  

 

Kata kunci: Discovery, Hasil Belajar. 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik bukanlah hal yang asing 

lagi. Pada penerapan kurikulum 2013 di dunia pendidikan, guru merupakan salah satu yang memiliki peranan 

penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada saat proses belajar–mengajar berlangsung di kelas, akan 

terjadi hubungan timbal balik antara guru dan siswa yang beraneka ragam, dan itu akan mengakibatkan 

terbatasnya waktu guru untuk mengontrol bagaimana pengaruh tingkah lakunya terhadap motivasi belajar siswa. 

Selama pelajaran berlangsung guru sulit menentukan tingkah laku mana yang berpengaruh positif terhadap 

motivasi belajar siswa, misalnya gaya mengajar mana yang memberi kesan positif pada diri siswa selama ini, 

strategi mana yang dapat membantu kejelasan konsep selama ini, media dan metode mana yang tepat untuk 

dipakai dalam menyajikan suatu bahan sehingga dapat membantu mengaktifkan siswa dalam belajar. Hal 

tersebut memperkuat anggapan bahwa guru dituntut untuk lebih kreatif dalam proses belajar – mengajar, 

sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan pada diri siswa yang pada akhirnya meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar–mengajar 

hendaknya dipahami benar oleh guru [11]. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi, 

karena ada perangsang dari luar. Sehingga metode dalam hal ini berkedudukan sebagai alat untuk meningkatkan 

minat belajar siswa dari luar. Dalam menyampaikan suatu bahan pelajaran, guru harus mampu melakukan 

pengorganisasian terhadap seluruh komponen pelajaran, yang salah satunya adalah metode mengajar. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa metode mengajar merupakan suatu teknik atau cara yang ditempuh guru 

dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan melibatkan interaksi yang aktif dan dinamis antara 

guru dan siswa, sehingga tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah 

satu metode yang digunakan dalam pendekatan saintifik adalah metode discovery. 

Metode discovery adalah cara penyajian pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses-proses 

mental dalam rangka penemuannya. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak 

sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, 

algoritma dan semacamnya. Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik akan 
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menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Dengan 

proses pembelajaran yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (saintifik appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi 

menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, 

menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan 

mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu 

tepat diaplikasikan secara prosedural. 

Metode pembelajaran discovery adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa 

sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, 

sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery kegiatan atau pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses 

mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. 

Penulis melakukan meta analisis terhadap pola hubungan antara hasil belajar dan Metode discovery dari 

berbagai jurnal ilmiah yang terdiri dari 6 artikel, baik yang sudah di publikasikan melalui jurnal ilmiah maupun 

hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet dalam periode 2009 sampai dengan 2016. Tujuannya adalah 

untuk melihat apakah variabel hasil belajar yang diteliti dalam berbagai studi kalau dirangkum menjadi satu 

memberikan hasil yang konsisten dan bisa dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan apakah metode discovery 

learning menentukan hasil belajar.  

II. PEMBAHASAN 

Pengertian Discovery Learning Dan Hasil Belajar  

Sesuai dengan Permendikbud No.65 tahun 2013 untuk memperkuat pendekatan saintifik disarankan 

menerapkan pembelajaran berbasis penemuan terbimbing (discovery learning). Pembelajaran discovery ialah 

suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan 

berdiskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Metode pembelajaran 

discovery merupakan suatu metode pengajaran yang menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. 

Pendapat Gagne dan Berliner (1984) yang dikutip [5] menyatakan bahwa bahwa metode discovery adalah 

Metode dimana para siswa memerlukan penemuan konsep, prinsip dan pemecahan masalah untuk menjadi 

miliknya lebih dari pada sekedar menerimanya atau mendapatkannya dari seorang guru atau sebuah buku. 

Metode discovery learning adalah suatu teknik instruksional dimana dalam proses belajar mengajar Siswa 

dihadapkan dengan suatu masalah [6]. Bentuk pengajaran terutama memberi motivasi kepada siswa untuk 

menyelidiki masalah-masalah yang ada dengan menggunakan cara-cara dan keterampilan ilmiah dalam rangka 

mencari penjelasan. Pengajaran ini untuk menolong siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan 

penemuan ilmiah (scientific discovery learning). Pengajaran ini untuk menarik siswa menyelidiki sejumlah 

informasi dalam rangka mencari pemecahan masalah serta untuk melatih siswa mengembangkan faktafakta, 

membangun konsep-konsep dan menarik kesimpulan umum atau teori-teori yang menerangkan fenomena-

fenomena yang dihadapkan kepadanya. 

Dengan mengaplikasikan metode discovery learning secara berulang-ulang dapat meningkatkan 

kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan metode discovery learning, ingin merubah 

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student 

oriented. Mengubah modus Ekspositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus 

discovery siswa menemukan informasi sendiri. Dalam konsep belajar, sesungguhnya metode discovery learning 

merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan terjadinya 

generalisasi. Sebagaimana teori Bruner tentang kategorisasi yang nampak dalam discovery, bahwa discovery 

adalah pembentukan kategori-kategori, atau lebih sering disebut sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-

kategori dan sistem-sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi (similaritas & difference) yang 

terjadi diantara obyek-obyek dan kejadian-kejadian (events). 

Tiga ciri utama belajar menemukan yaitu:  

1) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi 

pengetahuan;  

2) berpusat pada siswa;  

3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. 

 

Manfaat diterapkannya metode discovery learning sebagai berikut:  

1) Merupakan suatu cara belajar siswa aktif. 

2) Melalui penemuan sendiri, dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam 

ingatan, tak mudah dilupakan.  
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3) Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah 

ditransfer dalam situasi lain. 

4) Anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini 

akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat [4]. 

5) Metode ini akan meningkatkan potensi intelektual siswa. Melalui metode ini siswa diberi kesempatan 

untuk mencari dan menemukan hal-hal yang saling berhubungan melalui pengamatan dan 

pengalamannya sendiri.  

6) Jika siswa telah berhasil dalam penemuannya, ia akan memperoleh kepuasan intelektual yang datang 

dari diri siswa sendiri yang merupakan suatu hadiah intrinsik. 

7) Belajar bagaimana melakukan penemuan hanya dapat dicapai secara efektif melalui proses melakukan 

penemuan [14]. 

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning dapat mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Orientasi Langkah 

Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang bersifat responsive. 

Pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran.  

2) Merumuskan masalah  

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung 

teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir 

memecahkan teka-teki itu.  

3) Mengajukan hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban 

sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada 

dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap 

individu untuk menebak atau mengira-ngira (berhipotesis) dari suatu permasalahan. 

4) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. Dalam pembelajaran strategi discovery learning, mengumpulkan data merupakan proses 

mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya 

memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan 

kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.   

5) Menguji hipotesis  

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau 

informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis 

adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. 

6) Merumuskan kesimpulan  

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis. 

Belajar adalah proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku itu 

mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya. Perilaku yang dapat diamati disebut 

keterampilan, sedangkan yang tidak bisa diamati disebut kecenderungan perilaku [2]. 

Sedangkan pengertian hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki setelah seseorang menerima 

pengalaman belajarnya [9]. Hasil belajar adalah prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak, sedangkan hasil 

belajar dipengaruhi oleh besarnya usaha yang dilakukan oleh anak. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh 

inteligensi dan penguasaan awal anak tentang materi yang akan dipelajari. Ini berarti bahwa guru perlu 

menetapkan tujuan belajar. 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan siswa dalam aktivitas belajar yang 

menentukan tingkat keberhasilan pemahaman siswa. Belajar merupakan proses berlangsung dalam jangka waktu 

lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara 

beriinteraksi terhadap suatu perangsang tertentu [8]. Hasil belajar untuk ranah psikomotor dibagi menjadi 

beberapa aspek keterampilan pokok, yaitu melakukan percobaan, menganalisis hasil percobaan, 

menghubungkan percobaan dengan teori, mempresentasikan hasil, dan memecahkan prediksi pertanyaan [1]. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari 

luar diri siswa [12]. Dari pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor dalam diri siswa perubahan 

kemampuan yang dimilikinya. Hasil belajar siswa disekolah 70 % dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30 % 

dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan 

berupa kualitas pembelajaran [12]. 
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III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain Meta Analisis. Meta analisis secara sederhana dapat diartikan 

sebagai analisis atas analisis [13]. Sebagai penelitian, meta analisis merupakan kajian atas sejumlah hasil 

penelitian dalam masalah yang sejenis. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan Human Instrument. 

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan kembali data yang telah ditemukan sebelumnya. Teknik 

pengumpulan data akan menggunakan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

dokumen tertulis mengenai penelitian Pembelajaran Discovery. Dokumen tertulis tersebut berupa: buku, artikel 

jurnal, dan laporan penelitian. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik Purposive Sampling. Hal ini 

dikarenakan data atau informasi yang ingin diperoleh dari sampel ditentukan berdasarkan kesesuaiannya dengan 

tema penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan prosentase dan analisis 

data kualitatif untuk data-data hasil kajian naratif terhadap penelitian-penelitian yang ditemui.  

Subyek berasal dari 6 data dari berbagai jurnal baik dalam negeri maupun jurnal luar negeri tahun 2009 

– 2016 melibatkan 268 orang (N=268). Pengumpulan data dari berbagai jurnal di download melalui EJER, 

IJISR, ohiolink, issin. lipi, dan berbagai hasil penelitian yang di publikasikan melalui internet. Sehingga dalam 

penelitian ini dapat dicapai tujuan dari penelitian yaitu adanya hubungan antara metode discovery learning 

dangan meningkatnya hasil belajar. 

Berdasarkan hasil penelusuran dengan menggunakan kata kunci diatas akhirnya diperoleh Enam (6) 

artikel yang selanjutnya artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. Artikel (studi primer) terdiri dari studi eksperimen atau studi survei yang meneliti tentang pembelajaran 

discovery learning dengan hasil belajar siswa. 

b. Laporan studi primer yang mencantumkan ukuran efek (r,t atau F), yang menunjukkan hubungan langsung 

antara model discovery learning dengan hasil belajar. 

c. Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan rata – rata hasil belajar setelah dilakukan perlakuan 

model discovery learning. 

Semua studi primer dalam penelitian ini menggunakan instrumen penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan oleh para peneliti/pengajar. Disini diasumsikan bahwa instrumen-instrumen yang dikembangkan 

secara individual tersebut memiliki level relevansi logis yang dapat diterima karena setiap tes diformulasikan 

untuk dapat sesuai dengan unit-unit pembelajaran yang diinvestigasi. Namun demikian, derajat reliabilitas dari 

instrumen-instrumen buatan peneliti/pengajar tersebut tidak diketahui karena umumnya para penulis tidak 

menyediakan informasi terkait dengan karakteristik ini. Karena itu, penting untuk mengasumsikan bahwa 

bentuk penilaian ini dilakukan dengan level reliabilitas dianggap sudah mencukupi. 

 

HASIL  

Penelitian-penelitian tentang Pembelajaran Discovery yang memuat evaluasi terhadap hasil belajar 

didapatkan adalah sebanyak 6 penelitian. Penelitian-penelitian itu diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: artikel 

(hasil penelitian) dalam jurnal hasil penelitian dan laporan penelitian. Secara umum data tersebut didapatkan 

dengan mengunduh dari internet. Kemudian di rata – rata berdasarkan hasil belajar yang dicapai selama 

pembelajaran menggunakan metode discovery learning Penelitian tersebut dapat kita lihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Belajar 

No Tahun Peneliti N Sampel Hasil Belajar 

1 2009 Ali Gunay Balim 28 Elementary school children  71,17 

2 2010 Farida 34 Junior high school 75,30 

3 2013 Akanmu, M.Alex and Fajemidagba 90 Senior high school 70,33 

4 2014 Prof. Dr. Abdelrahman kamel A.M. 25 Junior high school 85,50 

5 2015 Erni D.A, Rachmat S., Rahmat R. 54 Senior high school 81,55 

6 2016 Hanafi  37 Senior high school 83,30 

Total 268 

Rata – Rata Hasil Belajar 77,858 

 
Meta Analisis Berdasarkan Tujuan 

Penelitian Tujuan-tujuan penelitian Discovery yang didapatkan berkisar pada pengujian dampak atau 

pengaruh dari satu atau beberapa gaya mengajar terhadap siswa, membandingkan secara deskriptif diantara dua 

gaya mengajar yang diteliti, mengembangkan atau meningkatkan pembelajaran, mengetahui hubungan gaya 
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mengajar dengan factor-faktor pembelajaran, dan mendeskripsikan gaya mengajar sebagai sebuah metode 

pembelajaran. Berdasarkan kajian terhadap 6 penelitian dapat dihasilkan data sebagai berikut dalam tabel 1 

berikut ini: 

Tabel 2. Meta Analisis Berdasarkan Tujuan 

No Tujuan penelitian Frekuensi % 

1 Eksperiment 6 100 

2 R & D - - 

3 Survay - - 

4 PTK - - 

Total 6 100 

 
Meta Analisis Berdasarkan Desain Penelitian 

Enam naskah penelitian dengan metode discovery kuantintatif berhasil dikumpulkan menyatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah 5 penelitian dengan eksperimen semu (quasi experiment) dan 1 penelitian 

dengan deskritif kuantintatif. Semua studi primer yang dianalisis mengontraskan strategi pembelajaran 

discovery dengan strategi konvensional atau tradisional. Pada umumnya studi-studi tersebut tidak memberikan 

definisi yang memadai tentang strategi pembelajaran konvensional atau tradisional, namun penjelasan yang 

diberikan mengacu pada pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru serta partisipasi siswa yang 

cenderung pasif.  

Tabel 3. Meta Analisi Berdasarkan Desain Penelitian 

No Disain Penelitian Frekuensi % 

1 
eksperimen semu (quasi 

experiment) 
5 83,33 

2 deskritif kuantintatif 1 16,67 

Total 6 100 

 

Meta Analisis Berdasarkan Populasi/ sampel 

Populasi/sampel yang digunakan dalam penelitian-penelitian Discovery atau yang menjadi subjek 

penelitiannya adalah siswa dari tiga tingkatan sekolah. Berdasarkan kajian terhadap 6 penelitian tentang 

Discovery, maka orang yang dijadikan populas/ sampel dapat dilihat dalam tabel 4. 

 

Tabel 4. Meta Analisis Berdasarkan Populasi/Sampel 

No Populasi/Sampel Penelitian Frekuensi % 

1 Elementary school children 1 16,67 

2 Junior high school 2 33,33 

3 Senior high school 3 50,00 

Total 6 100 

 

Meta Analisis Berdasarkan Metode/teknik pengumpulan data  

Metode/teknik dalam penelitian ini adalah dengan strategi pembelajaran discovery learning. Strategi 

pembelajaran adalah suatu cara tertentu dalam mengorganisasikan skenario pembelajaran di dalam kelas yang 

dapat mengacu pada model, pendekatan, metode, teknik, atau media/multimedia tertentu. Variabel terikat dalam 

penelitian-penelitian ini, yakni hasil belajar siswa, dapat mengacu pada berbagai jenis hasil belajar atau kinerja 

(performance), baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karena itu, sangat mungkin terjadi 

evaluasi hasil belajar dilakukan dengan beragam instrumen. Dari enam jurnal dan skripsi ini seluruhnya 

menggunakan post – test di akhir pembelajaran di ranah kognitif, sedangkan untuk rana afektif dan 

psikomotorik dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5. Meta Analisis Berdasarkan Metode/Teknik Pengumpulan Data 

No 
Metode/teknik pengumpulan 

data 
Frekuensi % 

1 Observasi 5 83,33 

2 Angket - - 

3 Wawancara 1 16,67 

Total 6 100 

 

Meta Analisis Berdasarkan Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian-penelitian tentang Discovery terdiri atas; 

 

Tabel 6. Meta Analisis Berdasarkan Analisis Data 

No 
Metode/teknik pengumpulan 

data 
Frekuensi % 

1 ANCOVA - ANOVA 4 66,67 

2 UJI t 1 16,67 

3 Diskriftif Kuantintatif 1 16,67 

4 Diskriftif Kualitatif - - 

Total 6 100 

 

Meta Analisis Berdasarkan Nilai F, t dan rxy 

Dari enam studi eksperimen, satu diantaranya menghasilkan nilai F.  Untuk itu nilai F perlu 

ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam nilai t dan r. Adapun persamaan rumus aljabar disajikan sebagai 

berikut: 

  

  

Nilai rxy yang diperoleh dari studi survei dan transformasi nilai F dari studi eksperimen tercantum 

dalam table 7. 

Tabel 7. Meta Analisis Berdasarkan Nilai F, t dan rxy 

No Tahun Peneliti F t rxy 

1 2009 Ali Gunay Balim - -4,335 -0,0968 

2 2010 Farida - 2,81 0,0704 

3 2013 Akanmu, M.Alex and Fajemidagba 1,196 1,094 0,0123 

4 2014 Prof. Dr. Abdelrahman kamel A.M. - 3,018 0.0940 

5 2015 Erni D.A, Rachmat S., Rahmat R. - 0,74 0,0141 

6 2016 Hanafi  - -4,875 -0,0830 
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Dari tinjuan terhadap hasil penelitian, secara umum didapatkan hasil belajar untuk setiap jurnal dapat di 

lihat pada table 1 yang menunjukan rata – rata setiap penelitian menunjukan angka yang cukup baik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara model discovery learning dengan meningkatnya hasil 

belajar. Dari enam naskah yang diteliti untuk evaluasi hasil belajar rata – rata mencapai 77,858%. Angka ini 

menunjukan bahwa pembelajaran mengunakan metode discovery memberikan dampak yang baik bagi hasil 

belajar siswa. 

Tidak berbeda jauh dengan subyek siswa sekolah dasar (SD) terdapat peningkatan pula pada siswa 

Sekolah menengah dengan pembelajaran discovery learning, peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa 

aspek dalam penelitian yang diamati yaitu:  

1) kemampuan pengambilan keputusan eksekusi,  

2) tranfer keterampilan dalam praktek,  

3) pemahaman taktik yang semakin berkembang., pengetahuan prosedural, disamping itu ada satu hal 

yang diamati peningkatannya yaitu kemampuan sosial yang meningkat pula.  

Dari hasil tinjauan yang telah dilakukan, perbaikan dalam keterlibatan siswa dalam pembelajaran, 

pengambilan keputusan, siswa yang mempunyai kemampuan baik dalam menganalisa, lebih cepat berkembang 

kemampuannya dengan materi yang dikemas dalam discovery learning.  

 

Keseluruhan subyek dalam penelitian discovery ini bila diamati mengalami peningkatan yang hampir 

sama pada beberapa hal, diantaranya yaitu kemampuan memahami soal, kemampuan pengambilan keputusan, 

dan transfernya dalam penyelesaian soal.  

Akan tetapi dalam penelitian tersebut perlu diketahui, bahwa dengan berbedanya tingkatan dalam 

jenjang pendidikan (SD-SMA) maka dalam penyusunan materi pembelajaran yang dikemas dalam metode 

discovery learning perlu dicermati batasan peningkatannya, sehingga diharapkan siswa pada tingkatan paling 

rendah dapat semakin diasah keterampilannya pada tingkatan yang lebih tinggi. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan metode discovery yang dikemas dalam aktivitas pembelajaran berperan dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya hasil belajar berhubungan secara signifikan 

dengan penggunaan model discovery learning. 

Terdapat beberapa temuan yang dapat dijadikan saran dalam rangka pengembangan pengajaran di 

sekolah. Adapun saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1) Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil 

belajar, maka diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran discovery learning di setiap jenjang 

pendidikan. 

2) Guru harus aktif dalam membimbing siswa sesuai dengai langkah-langkah model pembelajaran discovery 

learning dan guru harus menguasai langkah-langkah model discovery learning. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa hasil belajar matematika siswa 

SMP masih tergolong belum maksimal. Ada bayak faktor yang mempengaruhi, 

diantaranya adalah Gaya Belajar. Gaya belajar ini berkaitan dengan bagaimana cara 

yang dianggap cocok oleh siswa dalam menerima, menyerap, maupun mengolah 

informasi. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

hubungan gaya belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Driyorejo Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparasi dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Driyorejo Gresik. Sampel dalam penelitian adalah siswa kelas VIIB yang 

diambil dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan tes dan angket. Tes dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar 

matematika, sedangkat angket untuk memperoleh data gaya belajar siswa. Analisis 

datanya menggunakan analisis varians satu arah dengan uji beda tiga sampel  dengan 

terlebih dahulu dilihat normalitas dan homogenitasnya. Berdasarkan analisis data 

diperoleh bahwa sampel berdistribusi normal dan homogen.  Rata-rata hasil belajar 

matematika dengan gaya belajar visual adalah 78, gaya belajar auditori adalah 85,4, 

dan gaya belajar kinestetik adalah 86. Dengan analisis varian satu arah diperoleh nilai 

Fhitung = 2,329 < Ftabel = 3,32 sehingga hipotesis yang mengatakan “Ada Perbedaan 

Hasil Belajar Siswa yang bergaya belajar AVK diterima”. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa siswa yang bergaya belajar Kinestetik lebih besar dari gaya belajar yang lain. 

Gaya belajar Visual paling rendah. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hipotesis penelitian yang mengatakan Ada Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil 

belajar bisa dibuktikan. 

 

Kata kunci: Gaya belajar, Hasil Belajar, Kooperatif Learning 

 

I. PENDAHULUAN 

     Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pendidikan akan 

berlangsung sepanjang zaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang  

sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian tersebut diketahui 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam seluruh proses pembelajaran disekolah, 

kegiatan belajar merupakan kegiatan pokok. Berhasil atau tidaknya tujuan suatu pendidikan tergantung pada 

proses belajar yang dialami siswa. Siswa sebagai anak didik menempati pusat sentral dalam proses belajar 

mengajar. Sebagai objek belajar, kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat 

dan bakatnya, bahkan untuk belajar sesuai dengan gayanya, sangat terbatas. Sebab, dalam proses pembelajaran 

segalanya diatur dan ditentukan oleh guru (Sanjaya, 2006:97). 

     Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan guru. Siswa mempunyai kesempatan belajar dengan gayanya sendiri. Oleh sebab itu, materi apa 

mailto:sitimasithoh07@gmail.com
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yang seharusnya dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan 

guru, tetapi memperhatikan setiap perbedaan siswa (Sanjaya, 2006:99). 

     Belajar adalah proses berpikir. Dalam pembelajaran berpikir proses pendidikan disekolah tidak hanya 

menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa 

untuk memperoleh pengetahunnya sendiri (Sanjaya, 2006:107). Belajar merupakan proses yang terus menerus 

berlangsung sepanjang hayat dan tidak terbatas pada dinding kelas. Proses belajar merupakan proses perubahan 

perilaku akibat dari pengalaman. 

     Melalui pembelajaran matematika siswa diajarkan untuk berpikir secara logis, kritis, analitik, konsisten, 

tetili, bertanggung jawab, responsive, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Selain itu siswa 

diajarkan agar memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada pelajaran matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Jika siswa 

mampu mengembangkan kemampuan tersebut, maka mampu menghadapi dunia nyatayang semakin 

berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut harus mampu memperbaiki kualitas pendidikan matematika. 

     Sikap siswa terhadap matematika merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pembelajaran 

matematika. Secara teoritis sikap siswa terhadap matematika dapat mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Kekhawatiran dalam matematika  berawal dari kurangnya rasa percaya diri saat menyelesaikan masalah 

matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kemampuan seseorang dalam menyerap 

pelajaran berbeda-beda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, ada pula yang lambat. Setiap siswa mempunyai 

potensi untuk dididik. Potensi itu merupakan perilaku yang dapat diwujudkan menjadi kemampuan nyata 

(Purwanto, 2011:49). 

     Pembelajaran matematika perlu ditekankan agar hasil belajar yang diperoleh dapat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada umumnya pembelajaran matematika hanya melibatkan anak-anak yang terlihat 

pintar dalam mengerjakan soal matematika. Padahal setiap siswa butuh perhatian dan dilibatkan secara aktif 

agar dekat dan menyukai guru. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap dan 

menyelesaikan materi yang diajarkan. 

     Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Driyorejo 

diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa masih belum maksimal. Hal ini terlihat masih sering diadakan 

remedial untuk memenuhi sasaran hasil belajar yang di inginkan. Dalam proses belajar banyak hal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan salah satu hal yang erat kaitannya dengan gaya 

belajar yang dilakukan siswa dalam menyerap informasi. 

     Berdasarkan masalah tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu pemahaman terhadap gaya 

belajar siswa, dengan mengetahui gaya belajar yang diharapkan hasil belajar matematika siswa akan lebih baik. 

Mengetahui gaya belajar yang berbeda akan memberi persepsi yang positif bagi siswa tentang cara guru 

mengajar. Setiap gaya belajar memiliki ciri-ciri dan cara belajar terbaik sehingga bisa diadopsi dan dilakukan 

sebagai cara cepat belajar matematika. 

     Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Driyorejo Gresik.” Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui hubungan hasil belajar matematika dengan cara belajar siswa. Alasan peneliti 

meninjau gaya belajar, karena setiap siswa memiliki kemapuan yang berbeda-beda dalam menyerap informasi 

dan memecahkan masalah dalam pelajaran matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

     Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

yaitu, metode penelitian yang dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, 

penampilan dari hasilnya. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016-2017.  

     Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Driyorejo Gresik yang terdiri dari 

kelas VIIIA sampai kelas VIIIJ. Sampel dalam penelitian adalah siswa kelas VIIB yang diambil dengan 

menggunakan purposive sampling. 

     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan tes. Angket merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab tertulis oleh responden yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang diri pribadi. Tujuan penyebaran angket adalah memperoleh 

informasi yang lengkap mengenai masalah yang akan diteliti. Arikunto (2010:269) untuk memperoleh kuesioner 

atau angket dengan hasil mantap adalah dengan proses uji coba. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui gaya belajar setiap siswa. Lembar angket yang diberikan bersifat tertutup terdiri dari 30 butir 

pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan memiliki indikator jawaban yang meliputi gaya belajar visual, 

auditori, dan kinestetik. Purwanto (2011:67) tes hasil belajar dilakukan untuk mengukur hasil belajar yakni 

sejauh mana perubahan perilaku yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran telah dapat dicapai oleh para siswa. 

Tes diberikan diakhir proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi 

teorema Pythagoras yang telah disampaikan oleh guru. Selain itu tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 
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matematika siswa. Tes menggunakan 5 butir soal esay yang telah divalidasi oleh guru pamong dan dosen 

pembimbing dengan konten validitas. 

     Instrument penelitian meliputi angket terdiri dari 30 soal pilihan beserta alternatif jawaban. Pilihan jawaban 

meliputi (a) indikator gaya belajar visual, (b) auditorial, (c) kinestetik. Angket merupakan alat yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dari responeden. Sedangkan tes merupakan alat bantu yang 

digunakan peneliti berupa beberapa butir soal. Dimana data yang dikumpulakan oleh peneliti berupa nilai. Tes 

yang diberikan terdiri dari lima butir soal essay yang berkaitan dengan teorema pythagor 

     Analisis data awal dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu degan uji chi sguare dan uji 

homogenitas menggunakan uji bartlett. Kedua analisis tersebut diperlukan sebagai syarat untuk uji varian satu 

arah dalam uji hipotesis penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis data akhir menggunakan analisis varians satu 

arah dengan uji beda tiga sampel. 

 

III. PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

     Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai tertinggi yaitu 100 dan nilai terendah 60, dengan rata-rata hasil 

belajar matematika dengan gaya belajar visual adalah 78, auditori adalah 85,4 dan kinestetik adalah 86. 

Sebanyak 14 siswa memiliki gaya belajar visual, 10 siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 9 siswa memiliki 

gaya belajar kinestetik. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoeh berdistribusi 

normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji chi 

kuadrat (X²). uji chi kuadrat dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk 

frekuensi dan menguji hubungan dua buah variabel serta mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang 

satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan uji chi kuadrat dengan dk 3 dan taraf signifikan 

5% diperoleh  , karena didapat x2
hitung < x2

tabel maka dapat dikatakan bahwa 

data berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil memiliki 

varians yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Bartlett 

karena k sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Uji Bartlett digunakan untuk menguji 

sampel yang lebih dari dua varians yang sama diseluruh sampel dengan syarat apabila data yang digunakan 

sudah di uji normalitas dan datanya merupakan data berdistribusi homogen. Berdasarkan hasil perhitungan 

uji Bartlett diperoleh x2
hitung = 0,226. Jika =5% atau 0,05, dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan dk = 8 

didapat X2
0,95 (8) = 15,5. Ternyata bahwa X2 = 0,226 < 15,5 sehingga hipotesis H0 =   

diterima dalam taraf nyata 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data memiliki varian yang sama atau 

homogen. 

3. Analisis Varian Satu Arah 

Analisis data ini digunakan untuk memperoleh simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis ini 

menggunakan uji hipotesis dengan analisis varians satu arah. Digunakan analisis varians satu arah karena 

analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor (Sudjana, 

2005:304-305). Berdasarkan hasil perhitungan analisis varian satu arah dengan uji beda tiga sampel 

diperoleh Fhitung = 2,329. Dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 30 dan peluang 

0,95 (=0,05) didapat Ftabel = 3,32. Ternyata bahwa Fhitung = 2,329 < Ftabel = 3,32; jadi hipotesis H0 : µ1 = µ2 

= µ3 diterima dalam taraf nyata 0,05. 

     Berdasarkan dari analisis data awal menyatakan bahwa data berdistribusi normal dan varians data 

homogen maka, dilakukan analisis data akhir yang menyatakan  bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

ada pengaruh antara gaya belajar visual, auditori dan kinestetik terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIIIB SMP Negeri 1 Driyorejo. 

 

PEMBAHASAN 

     Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang 

bergaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Hal ini diketahui bahwa siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 

Driyorejo Gresik memiliki kecenderungan pada salah satu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dari 33 

siswa diperoleh 14 siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual dengan nilai rata-rata 78, 10 siswa 

memiliki kecenderungan gaya belajar auditori dengan nilai rata-rata 85,4, dan 9 siswa memiliki kecenderungan 

gaya belajar kinestetik dengan nilai rata-rata 86. Karena adanya perbedaan tersebut maka gaya belajar siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya belajar secara statistik memiliki hubungan dengan 

variabel hasil belajar matematika siswa. Hasil ini diperoleh berdasarkan perhitungan statistik  
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, yang berarti data berdistribusi normal. Untuk uji Bartlett diperoleh nilai 

X2
hitung = 0,226 ≤ X2

tabel = 15,5 sehingga varians data homogen. Setelah data dinyatakan data berdistribusi 

normal dan varians homogen, dilakukan analisis varians satu arah dengan uji beda tiga sampel diperoleh Fhitung = 

2,329 < Ftabel = 3,32. 

     Berdasarkan penelitian, siswa yang memiliki kecenderungan pada gaya belajar visual mengandalkan 

penglihatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Barbara Prashing dalam Ambarwati (2009,45-46) bahwa gaya 

belajar visual merupakan pembelajar yang suka membaca dan belajar dengan indra penglihatannya (mata).  

Siswa yang memiliki kecenderungan pada gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Deporter dalam Mulyati (2015) bahwa gaya belajar auditori merupakan gaya belajar dengan 

cara mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Siswa yang memiliki 

kecenderungan gaya belajar kinestetik mengandalkan aktivitas fisik. Hal ini sesuai dengan pendapat Deporter 

dalam Ambarwati (2009) bahwa gaya belajar kinestetik adalah mereka yang butuh mengalami secara langsung 

dan nyata apa yang sedang mereka pelajari. 

     Hal ini berarti setelah siswa menemukan gaya belajarnya, siswa akan mengalami kecocokan yang akan 

berdampak positif pada hasil belajar. Dengan mengenali gaya belajar siswa dapat menentukan cara belajar yang 

efektif sehingga hasil belajar optimal. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

     Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa sampel berdistribusi normal dan homogen. Rata-rata hasil belajar 

matematika dengan gaya belajar visual adalah 78, gaya belajar auditori adalah 85,4, dan gaya belajar kinestetik 

adalah 86. Dengan analisis varian satu arah diperoleh nilai Fhitung = 2,329 < Ftabel = 3,32 sehingga hipotesis yang 

mengatakan “ada perbedaan hasil belajar siswa yang bergaya belajar VAK diterima”. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa siswa yang bergaya belajar kinestetik lebih besar dari gaya belajar yang lain. Gaya belajar visual paling 

rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang mengatakan ada pengaruh gaya belajar terhadap 

hasil belajar bisa dibuktikan.  

 

SARAN  

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut. 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda 

dalam arti setiap siswa mempunyai cara tersendiri untuk menyerap dan mengolah informasi. Diharapkan 

kepada guru mata pelajaran matematika agar tidak membebankan siswa untuk memiliki tiga gaya belajar. 

2. Bagi siswa, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hendaknya siswa mengenali gaya belajar sejak 

dini. Dengan demikian siswa dapat belajar dengan efektif dan dapat menyelesaikan masalah matematik 

sampai tuntas dengan hasil belajar yang sesuai sasaran. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelas dengan materi teorema pythagoras, maka 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melaksanakan penelitian pembelajaran matematika dalam 

lingkup yang lebih luas. 
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Banyak faktor yang menyebabkan pelajaran matematika dianggap menakutkan bagi 

peserta didik terutama pada soal cerita. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik pada soal cerita. Maka untuk membangkitkan 

membaca pemahaman peserta didik, peneliti menggunakan metode yang tepat yakni 

pembelajaran yang memudahkan peserta didik mengerjakan soal cerita dengan 

mudah, salah satunya dengan metode PQRST. Berdasarkan latar belakang yang 

diuraikan, maka tujuannya adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode 

pembelajaran PQRST pada materi teorema Pythagoras dan hasil belajar setelah 

penerapan metode pembelajaran PQRST pada materi teorema Pythagoras. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini melaksanakan penelitian 

di kelas VIII-C SMPN 1 Driyorejo semester 1 tahun ajaran 2016-2017. Subjek 

pengamatan seluruh kelas yang  berjumlah 34 peserta didik, yang terdiri dari 20 

peserta didik laki-laki dan 14 peserta didik perempuan. Langkah awal dalam 

penelitian ini adalah melakukan penerapan metode pembelajaran PQRST. Setelah itu 

dilakukan pengamatan kepada aktivitas dan respon peserta didik. Selanjutnya 

diberikan tes tulis kepada peserta didik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. 

Dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan, aktivitas peserta didik dan hasil 

belajar peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pendidik 

dalam menerapkan metode pembelajaran PQRST yaitu  (1). Aktivitas peserta didik 

memperoleh persentase dengan rata-rata sebesar 69.11%. Hal ini berarti bahwa 

menunjukkan aktivitas peserta didik yang termasuk aktivitas yang relevan.(2). Sikap 

peserta didik selama 2 kali pertemuan mencapai kriteria baik. Karena pada pertemuan 

satu dan pertemuan dua kriteria yang paling dominan adalah kriteria baik. 

Pengetahuan peserta didik adalah baik karena dari hasil yang diperoleh setelah 

mengerjakan tes nilai yang paling dominan adalah pada nilai A. Keterampilan peserta 

didik adalah baik. Karena dari hasil rata-rata yang diperoleh setelah mengerjakan 

LKPD nilai yang paling dominan adalah pada nilai A. (3). Respon peserta didik yang 

menjawab “YA” mencapai 851.37%. Sehingga respon peserta didik adalah positif. 

Karena rata-rata keseluruhan respon peserta didik yang diperoleh dari angket 

mencapai lebih dari 85.13%. 

Kata kunci : Metode PQRST, Soal Cerita 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan zaman di dunia pendidikan, banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir 

konservatif menjadi pola pikir yang lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan 

di Indonesia. Menurut Muhibbin (2014:10) pendidikan adalah sebuah proses dari metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Melalui pendidikan, seseorang dipandang 

terhormat, dapat memiliki karir yang baik serta dapat bertingkah sesuai norma–norma  yang berlaku yang 

dilakukan secara sadar dan terencana secara etis, sistematis, internasional dan kreatif dan peserta didik dapat 

mengembangkan potensi diri secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, 

kepribadian serta akhlak mulia yang berguna di masyarakat. 
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Dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang diterpkan di Indonesia adalah 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Dalam pergantian 

kurikulum, terdapat materi pembelajaran yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang 

dirampingkan terlihat ada dimateri bahasa Indonesia, IPS, PPKn. Sedangkan materi yang ditambah adalah 

matematika. Matematika  telah disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, karena 

matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Bagi peserta didik, matematika hanyalah pelajaran yang terdiri dari angka–angka, serta tidak tahu 

untuk apa peserta didik mempelajari dan bagaimana memecahkan soal matematika tersebut. Akan tetapi, 

matematika adalah mata pelajaran yang penting bagi peserta didik  karena matematika merupakan ilmu yang 

membentuk pola pikir manusia yang bagus untuk diterapkan di dunia nyata dan dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah sehari-hari. Pemecahan masalah dalam matematika yang tidak disenangi oleh peserta 

didik adalah pemecahan masalah dalam soal cerita. Hal ini pendidik akan menggunakan metode pembelajaran 

yang sesuai untuk memudahkan peserta didik mengerjakan soal cerita dengan mudah. 

Dalam pembelajaran ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pendidik. Salah satu metode tersebut 

yang sangat cocok untuk mengerjakan soal cerita dalam matematika adalah PQRST. Menurut Abidin 

(2012:109) metode PQRST dapat dilakukan melalui langkah–langkah sebagai berikut : tahap pertama yaitu 

preview atau tinjauan pendahuluan. Pada tahap ini peserta didik melihat atau membaca judul, sub judul, dan 

semua gambar serta grafik yang terdapat dalam sebuah wacana yang untuk memperoleh kesan atau gagasan 

umum tentang isi wacana. Biasanya langkah pertama ini dilakukan dengan cara membaca sekilas. Setelah 

melakukan kegiatan membaca sekilas pada tahap pertama, Selanjutnya tahap kedua yaitu question dimana 

peserta didik membuat pertanyaan–pertanyaan yang diajukan sebelum membaca seluruh isi bacaan. Pertanyaan 

yang peserta didik buat akan mebangkitkan rasa ingin tahu peserta didik baca serta sebagai pemandu bagi 

peserta didik untuk menjawab jawaban–jawaban ketika proses membaca sehingga akhirnya kegiatan tersebut 

akan meningkatkan pemahaman dan mempercepat penguasaan seluruh isi wacana. 

Selanjutnya tahap ketiga merupakan tahap read atau membaca. Pada tahap ini peserta didik membaca secara 

fleksibel dan selektif untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang disusun dari pertanyaan sebelumnya. 

Selanjutnya tahap keempat yaitu summary atau menyusun ringkasan isi. Pada tahap ini peserta didik menyusun 

ringkasan isi bacaan berdasarkan informasi yang telah ditemukannya selama proses membaca. Tahap ini akan 

lebih baik jika dilakukan secara kooperatif sehingga akan terjadi curah pendapat, pertukaran ide, dan kreativitas 

penulisan laporan dan tahap terakhir yaitu test. Pada tahap ini peserta didik diberikan tes untuk mengukur 

pemahaman atau isi bacaan. Tes yang disusun sebaiknya dalam bentuk esai agar lebih melibatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi.  

Dengan tahap-tahap tersebut, maka metode PQRST mendasari penggunaan agar peserta didik lebih mudah 

menangkap informasi yang ada dalam teks bacaan dalam soal cerita dengan baik yang dapat digunakan sebagai 

bahan diskusi. Materi yang dipilih dalam penelitan ini dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode PQRST adalah Teorema Pytagoras. Materi matematika ini cukup mudah untuk dipahami dan terdapat 

beberapa manfaatnya, salah satu manfaat Teorema Pytagoras dalam matematika, yaitu dapat mengetahui tinggi 

layangan yang kita terbangkan. Kita tidak usah menggunakan alat ukur untuk mengukur tinggi layangan dari 

atas tanah, cukup dengan mengetahui panjang tali yang kita gunakan untuk bermain layang– layang dan juga 

jarak dari pemain layang–layang terhadap layang–layang, maka kita bisa menentukan tinggi dari layang-layang 

dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari–hari yang biasanya soal tersebut disajikan 

dalam bentuk soal cerita. Sehubungan dengan materi itu, maka peneliti melakukan penelitian di SMPN 1 

Driyorejo karena sekolahan tersebut menggunakan kurikulum 2013 dan berdasarkan observasi di sekolah 

diperoleh kurangnya pemahaman peserta didik pada soal cerita.   

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian guna untuk mendeskripsikan aktivitas 

peserta didik, respon peserta didik, dan hasil belajar peserta didik yang berjudul “penerapan metode 

pembelajaran PQRST pada materi Teorema Pytagoras dikelas VIII”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

aktivitas, hasil belajar dan respon peserta didik terhadap metode pembelajaran PQRST pada materi teorema 

Pythagoras. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-C SMP Negeri 1 Driyorejo yang berjumlah 34 

perserta didik, terdiri dari 14 laki-laki dan 20 perempuan. Penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan pada 

bulan November tahun ajaran 2016-2017. Pertemuan pertama, dilakuakan selama 2x40 menit untuk 

menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras, pertemuan kedua dilakukan selama 2x40 menit untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan pertemuan ketiga dilakukan selama 

1x50 menit untuk melakukan tes hasil belajar dan member angket respon peserta didik terhadap pembelajaran. 

Penggumpulan data dilakuakan melalui observasi, tes hasil belajar dan angket. Observasi dilakukan untuk 

mendeskripsikan aktivitas, ranah pengetahuan, ranah sikap dan ranah keterampilan. Tes hasil belajar digunakan 
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untuk mendeskripsikan ranah pengetahuan dan angket digunakan untuk mendeskripsikan respon peserta didik 

dalam penerapan metode pembelajaran PQRST. Adapun penjelasanya secara rinci yaitu sebagai berikut. 

A. Analisis Aktivitas Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari observasi akan dihitung presentase setiap kategori setiap pertemuan selama 2 kali 

pertemuan dengan rumus: 

 

 
Setelah itu akan dihitung rata-rata presentase pada setiap kategori dan akan dianalisis dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Acuan Kriteria Aktivitas Peserta Didik 

Presentase  Kriteria  

81% - 100% Tinggi Sekali 

61% - 80% Tinggi 

41% - 60% Cukup 

21% - 40% Rendah  

< 21% Rendah Sekali 

       Arikunto (2014:35) 

Jika rata-rata keseluruhan dari semua kategori ≥ 61% atau kriteria tinggi, maka peserta didik dikatakan 

aktif. 

 

B. Analisis Hasil Belajar Ranah Sikap Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari observasi akan dihitung nilai akhir dari setiap indikator dari 2 kali pertemuan 

dengan rumus: 

 
 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Acuan Kriteria Sikap Peserta Didik 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Sikap 

SB 

(Sangat Baik) 

4 

3,66 

B 

(Baik) 

3,33 

3 

2,66 

C 

(Cukup) 

2,33 

2 

1,66 

K 

(Kurang) 

1,33 

1 

      Kunandar (2014:100) 

 

C. Analisis Hasil Belajar Ranah Pengetahuan Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari tes hasil belajar akan dihitung nilai akhir dengan rumus: 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Acuan Kriteria Pengetahuan Peserta Didik 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Pengetahuan 

A 

A- 

4 

3,66 

B+ 3,33 
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B 

B- 

3 

2,66 

C+ 

C  

C- 

2,33 

2 

1,66 

D+ 

D  

1,33 

1 

Kunandar (2014:100) 

 

D. Analisis Hasil Belajar Ranah Keterampilan Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari observasi akan dihitung nilai akhir dari setiap indikator dari 2 kali pertemuan 

dengan rumus: 

 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Acuan Kriteria Keterampilan Peserta Didik 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Keterampilan 

A 

A- 

4 

3,66 

B+ 

B 

B- 

3,33 

3 

2,66 

C+ 

C  

C- 

2,33 

2 

1,66 

D+ 

D  

1,33 

1 

   Kunandar (2014:100) 

E. Analisis Respon Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari angket akan dihitung presentasenya dengan rumus: 

 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Acuan Kriteria Respon Peserta Didik 

Presentase  Kriteria  

80% < P ≤ 100% Sangat Baik 

67% < P ≤ 80% Baik  

53% < P ≤ 67% Cukup  

40% ≤ P ≤ 53% Kurang 
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P < 40%  Sangat Kurang 

Proklamanto dan Andy (2013:219) 

Jika rata-rata seluruh indikator ≥ 75% atau kriteria baik, maka respon peserta didik dikatakan positif. 

 

III. PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Dari penelitian yang telah dilakuakan, didapatkan hasil penelitian berupa data aktivitas peserta didik, sikap 

peserta didik, keterampilan peserta didik dan hasil belajar peserta didik terhadap metode pembelajaran PQRST 

pada materi teorema Pythagoras pada peserta didik SMP Negeri 1 Driyorejo yang diperoleh sebagai berikut.  

1. Aktivitas peserta didik 

Data aktivitas peserta didik dalam penerapan metode pembelajaran PQRST dianalisis setiap aspek. Sedangkan 

hasil observasi aktivitas pesrta didik selama 2 kali pertemuan ditentukan rata-rata pada setiap aspek  aktivitas. 

Presentase aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

Tabel 1. Aktivitas peserta didik 

No  Aspek  Pertemuan  

1 2 

1 Menjawab salam dan berdo’a 88,23  91,17  

2 Menjawab saat mengecek kehadiran 79,41  85,29  

3 Mendengarkan informasi sebelum pembelajaran 67,64  73,52  

4 Membentuk kelompok 61,76  70,58  

5 Mengamati dan mengerjakan LKPD 64,70  73,52  

6 Berdiskusi dengan teman 52,94  58,82  

7 Mengajukan dan menjawab pertanyaan 41,17  50  

8 Mempresentasikan hasil diskusinya 23,52  23,52  

9 Memperhatikan dan menanggapi presentasi kelompok 32,35  44,11  

10 Aktivitas peserta didik yang tidak relevan ( melamun, main HP, tidur, 

mengobrol dan mengganggu teman ) 
23,52  11,76  

 

2. Data Hasil Belajar Pesrta Didik 

Dari hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah antara lain. 

a. Data hasil ranah sikap 

Data ranah sikap peserta didik dapat diperoleh dari lembar observasi sikap peserta didik sehingga dapat 

menghasilkan skor dan nilai pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Data yang diperoleh sebagai 

berikut 

Tabel 2. Hasil observasi sikap peserta didik 

No      Pertemuan 1 Pertemuan 2 

skor Nilai Skor Nilai 

1 2.93 B 3.20 B 

2 3.46 SB 4.00 SB 

3 2.40 B 2.93 B 

4 2.60 B 2.93 B 

5 2.40 B 2.60 B 

6 2.93 B 3,46 SB 

7 3.20 B 4.00 SB 

8 3.46 SB 4.00 SB 

9 3.20 B 2.40 B 

10 3.46 SB 2.93 B 

11 2.93 B 4.00 SB 

12 2.93 B 2.60 B 

13 2.40 B 2.93 B 
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14 2.10 C 2.60 B 

15 1.86 C 2.10 C 

16 2.60 B 2.40 B 

17 2.40 B 3.20 B 

18 2.40 B 3.46 SB 

19 3.46 SB 3.46 SB 

20 3.20 B 2.93 B 

21 2.93 B 3.20 B 

22 2.60 B 2.40 B 

23 3.46 SB 3.46 SB 

24 2.93 B 2.40 B 

25 4,00 SB 4.00 SB 

26 2.93 B 3.20 B 

27 2.60 B 2.40 B 

28 3.46 SB 3.46 SB 

29 2.40 B 2.60 B 

30 3.20 B 2.40 B 

31 2.93 B 3.20 B 

32 2.60 B 2.40 B 

33 3.46 SB 3.46 SB 

34 2.60 B 2.40 B 

 

b. Data hasil ranah pengetahuan 

Data yang diperoleh pada ranah pengetahuan peserta didik dalam tes yang sudah diberikan pada penerapan 

pembelajaran PQRST pada hari sabtu, 26-11-2016 pada materi teorema Pythagoras dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3. Hasil observasi pengetahuan peserta didik 

No Nilai  Nilai akhir Predikat 

1 83 3.32 A- 

2 75 3.50 A- 

3 78 3.12 B+ 

4 20 0.80 D 

5 60 2.40 B- 

6 40 1.60 C- 

7 20 0.80 D 

8 100 4.00 A 

9 78 3.12 B+ 

10 100 4.00 A 

11 65 2.60 B- 

12 78 3.12 B+ 

13 40 1.60 C- 

14 22 0.88 D 

15 75 3.00 B 

16 60 2.40 B- 

17 75 3.00 B 

18 53 2.12 C+ 

19 100 4.00 A 

20 100 4.00 A 

21 85 3.40 A- 

22 80 3.20 B+ 

23 100 4.00 A 

24 80 3.20 B+ 

25 100 4.00 A 

26 74 2.97 B 

27 75 3.00 B 

28 85 3.40 A- 

29 45 1.80 C 

30 100 4.00 A 
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31 100 4.00 A 

32 65 2.60 B- 

33 100 4.00 A 

34 50 2.00 C 

1 83 3.32 A- 

2 75 3.50 A- 

3 78 3.12 B+ 

4 20 0.80 D 

5 60 2.40 B- 

6 40 1.60 C- 

7 20 0.80 D 

8 100 4.00 A 

9 78 3.12 B+ 

10 100 4.00 A 

11 65 2.60 B- 

12 78 3.12 B+ 

13 40 1.60 C- 

14 22 0.88 D 

15 75 3.00 B 

16 60 2.40 B- 

17 75 3.00 B 

18 53 2.12 C+ 

19 100 4.00 A 

20 100 4.00 A 

21 85 3.40 A- 

22 80 3.20 B+ 

23 100 4.00 A 

24 80 3.20 B+ 

25 100 4.00 A 

26 74 2.97 B 

27 75 3.00 B 

28 85 3.40 A- 

29 45 1.80 C 

30 100 4.00 A 

31 100 4.00 A 

32 65 2.60 B- 

33 100 4.00 A 

34 50 2.00 C 

 

c. Data hasil ranah keterampilan 

Data ranah keterampilan diperoleh dua kali pertemuan selama pembelajaran, adapun data yang diperoleh 

sebagai berikut. 

Tabel 4. Data hasil belajar ranah keterampilan peserta didik 

No Pertemuan  Rata-rata  

Nilai 

Predikat  

1 2 

1 3 3 3 B 

2 3 4 3.5 A- 

3 2 3 2.5 B- 

4 1 3 2 C 

5 4 4 4 A 

6 3 2 3 B- 

7 4 4 4 A 

8 4 4 4 A 

9 3 3 3 B 

10 3 4 3.5 A- 

11 4 4 4 A 

12 2 2 2 C 

13 4 4 4 A 
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14 1 3 2 C 

15 2 3 2.5 B- 

16 4 4 4 A 

17 3 3 3 B 

18 3 4 3.5 A- 

19 4 4 4 A 

20 3 3 3 B 

21 3 3 3 B 

22 3 4 3.5 A- 

23 3 3 3 B 

24 3 3 3 B 

25 4 4 4 A 

26 4 4 4 A 

27 2 3 2.5 B- 

28 3 2 2.5 B- 

29 1 3 2 C 

30 4 4 4 A 

31 3 3 3 B 

32 2 3 2.5 B- 

33 3 4 3.5 A- 

34 4 4 4 A 

 

3. Data Hasil Respon Peserta Didik 

     data angket respon peserta didik dapat diperoleh  melalui angket peserta didik yang dihitung dengan cara 

menentukan presentase tiap-tiap respon peserta didik sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Hasil respon peserta didik 

No  Aspek  Keterangan 

Ya Tidak 

1 Apakah kalian menyukai pelajar matematika ? 82.35  17.64  

2 Apakah pelajaran hari ini merupakan hal terbaru bagi kalian ? 76.47  23.52  

3 Apakah dengan menggunakan belajar hari ini kalian lebih mudah 

memahami materi ? 
79.41  20.58  

4 Apakahkah kalian senang dengan mengikuti pembelajaran dengan 

materi teorema Pythagoras ? 
85.29  14.70  

5 Apakah kalian senang dengan pembelajran hari ini yang 

menerapkan metode pembelajaran ini ? 
82.35  17.64  

6 Apakah metode yang diberikan menarik ? 85.29  14.70  

7 Apakah dengan menerapkan metode pembelajaran ini kalian lebih 

berani menyatakan pendapat ? 
70.58  29.41  

8 Apakah dengan penerapan metode pembelajaran ini membuat 

suasana kelas lebih menyenangkan ? 
94.11  5.88  

9 Apakah dengan penerapan media pembelajaran menunjukkan 

kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan ? 
73.52  26.47  

10 Apakah kalian merasa puas dengan metode pembelajaran yang 

diberikan pendidik ? 
70.58  29.41  

 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang dianalisis antara lain. 

1. Aktivitas peserta didik  

Data aktivitas peserta didik selama penerapan metode pembelajaran PQRST berlangsung dapat dilihat pada 

tabel 1.Dari sepuluh aspek aktivitas dapat diambil rata-rata dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Cara 

pengambilan rata-rata setiap aspek dapat dilakukan dengan menjumlahkan kedua persentase dan dibagi 2. Hasil 

rata-rata dapat digunakan untuk mengetahui urutan aktivitas yang dilakukan peserta didik, mulai dari aktivitas 

paling domainan yang dilakukan hingga yang jarang dilakukan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

Jadi aktivitas yang paling dominan adalah pada aspek kelima, yaitu mengamati dan mengerjakan LKPD dengan 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

219 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

rata-rata 69.11%. Hal ini berarti bahwa penerapan metode pembelajaran PQRST sesuai karena menunjukkan 

aktivitas peserta didik yang termasuk aktivitas yang relevan. 

2. Hasil belajar 

Dalam hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah antara lain. 

a. Ranah sikap 

Data ranah sikap peserta didik selama penerapan metode pembelajaran PQRST berlangsung dapat 

dilihat pada tabel 2. Berdasarkan hasil penelitian sikap peserta didik selama 2 kali pertemuan menggunakan 

metode pembelajaran PQRST pada materi teorema Pythagoras. Dari jumlah keseluruhan 34 peserta didik pada 

pertemuan pertama, sebanyak 24 peserta didik yang hasil penilaiannya sikapnya mendapatkan nilai B, hal ini 

berarti bahwa sebanyak 24 peserta didik dalam satu kelas mencapai sikap baik selama penerapan metode 

pembelajaran PQRST. Terlihat bahwa penerapan proses pembelajaran peserta didik memunculkan sikap rasa 

ingin tahu dengan bertanya pada pendidik dan teman yang menyajikan materi didepan kelas. Selain itu, selama 

pembelajaran peserta didik juga memunculkan sikap percaya diri dengan presentasi didepan kelas untuk 

menyajikan materi yang disediakan. Sedangkan sebanyak 3 peserta didik pada pertemuan pertama mendapatkan 

nilai C pada nilai sikapnya, hal ini berarti sebanyak 3 peserta didik mendapatkan nilai cukup dalam penilaian 

sikapnya selama proses  pembelajaran berlangsung. Terlihat bahwa peserta didik tidak begitu memunculkan 

sikap rasa ingin tahu seperti bersikap pasif selama pembelajaran. 

 Dari jumlah keseluruhan 34 peserta didik pada pertemuan kedua, sebanyak 22 peserta didik yang penilaian 

sikap mendapat nilai B, hal ini berarti sebanyak 34 peserta didik penilaian sikap termasuk dalam kriteria baik. 

Terlihat bahwa dari 8 indikator sikap, peserta didik tersebut memunculkan sikap tanggung jawab yang 

konsisten. Sedangkan sebanyak 11 peserta didik pada penilaian sikap mendapatkan nilai SB, hal ini berarti 

banyak 11 anak memiliki penilaian sangat sikap selama proses pembelajaran. 

 

b. Ranah pengetahuan 

Data ranah pengetahuan peserta didik selama penerapan metode pembelajaran PQRST berlangsung dapat 

dilihat pada tabel 3. Pada ranah pengetahuan menggunakan kriteria penilaian pengetahuan peserta didik terbagi 

menjadi beberapa predikat nilai dengan dengan interval skor yang sudah ditentukan. Diantaranya yaitu untuk 

nilai A interval skornya 3,67  x  4,00, untuk nilai A- interval skornya 3,34  x  3,66, untuk nilai B+ 

interval skornya 3,01  x  3,33, untuk nilai B interval skornya 2,67  3,00, untuk nilai B- interval 

skornya 2,34  2,66, untuk nilai C+ interval skornya 2,01  2,33, untuk nilai C interval skornya 1,67 

 2,00, nya untuk nilai C- interval skornya 1,34  1,66, untuk nilai D+ interval skornya 1,01  

1,33, untuk nilai D interval skornya 0   1,00. 

Berdasarkan hasil analisis ranah pengetahuan peserta didik pada penerapan metode pembelajaran PQRST 

dapat dilihat bahwa dari 34 peserta didik yang mendapat nilai Asebanyak 9 peserta didik. Peserta didik yang 

mendapat nilai A- sebanyak 4 peserta didik.peserta didik yang mendapat nilai B+ sebanyak 5 peserta didik. 

peserta didik yang mendapat nilai B sebanyak 4 peserta didik. peserta didik yang mendapat nilai B- sebanyak 4 

peserta didik. peserta didik yang mendapat nilai C+ sebanyak 1 peserta didik. peserta didik yang mendapat nilai 

C sebanyak 2 peserta didik.peserta didik yang mendapat nilai C- sebanyak 2 peserta didik.peserta didik yang 

mendapat nilai D sebanyak 3 peserta didik. Dari hasil penilaian pengetahuan peserta didik ditentukan rata-rata 

sehingga dapat diketahui penilaian pengetahuan peserta didik paling tinggi setelah penerapan metode 

pembelajaran PQRST.Cara untuk menentukan rata-rata yaitu dengan banyaknya nilai predikat dikali seratus 

persen dibagi banyaknya peserta didik. sehingga diperoleh untuk nilai A rata-rata 26.47, nilai A- rata-rata 11.76, 

nilai B+ rata-rata 14.70, nilai B rata-rata 11.76, nilai B- rata-rata 11.76, nilai C+ rata-rata 2.94, nilai C rata-rata 

5.88, nilai C- rata-rata 5.88, nilai D rata-rata 8.82. 

C. Ranah keterampilan 

Data ranah keterampilan peserta didik selama penerapan metode pembelajaran PQRST berlangsung dapat 

dilihat pada tabel 4. Hasil belajar peserta didik pada ranah keterampilan menggunakan acuan kriteria penilaian 

keterampilan peserta didik terbagi menjadi beberapa predikat nilai dengan interval skor yang sudah ditentukan. 

peserta didik dapat dikatakan terampil jika rata-rata nilai yang diperoleh  3.00. Berdasarkan tabel tersebut 

terlihat bahwa dari 34 peserta didik, terdapat 24 peserta didik yang dapat dikatakan terampil, dimana masing-

masing peserta didik memiliki predikat yaitu 11 peserta didik mendapatkan predikat A, 5 peserta didik 

mendapat predikat A-dan 8 peserta didik mendapatkan predikat B sedangkan terdapat 10 peserta didik dikatakan 

tidak terampil, masing-masing peserta didik memiliki predikat yaitu 6 peserta didik mendapatkan predikat B- 

dan 4 peserta didik mendapatkan predikat C dan dari 34 peserta didik tidak ada yang mendapatkan predikat 

B+,C+,D dan D+. 
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3. Hasil respon peserta didik 

Data respon peserta didik selama penerapan metode pembelajaran PQRST berlangsung dapat dilihat pada 

tabel 5. Persentase rata-rata keseluruhan respon peserta didik yang menjawab “YA” mencapai 85.37%.Sehingga 

respon peserta didik selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran PQRST termasuk 

respon yang positif.Karena rata-rata keseluruhan respon peserta didik yang diperoleh dari angket mencapai lebih 

dari 85.13% dan menjawab “TIDAK” mencapai 14,77%. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penerapan metode pembelajaran PQRST pada materi teorema 

pythagoras peserta didk kelas VIII SMPN 1 Driyorejo tahun ajaran 2016/2017, adalah 

1. Aktivitas peserta didik yang paling dominan dalam mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode 

pembelajaran PQRST adalah pada aspek kelima, yaitu mengamati dan mengerjakan LKPD dengan rata-rata 

persentase 69.11%. Hal ini berarti aktivitas peserta didik yang termasuk aktivitas yang relevan. 

2. Tes hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran PQRST, untuk 

ranah sikap selama 2 kali pertemuan pada penerapan metode pembelajaran PQRST mencapai kriteria baik. 

Karena pada pertemuan satu dan pertemuan dua kriteria yang paling dominan adalah kriteria baik. Untuk 

hasil belajar pada ranah pengetahuan peserta didik setelah penerapan metode pembelajaran PQRST adalah 

baik karena dari hasil yang diperoleh setelah mengerjakan tes nilai yang paling dominan adalah nilai A. 

Hasil penilaian keterampilan peserta didik setelah penerapan metode pembelajalajaran PQRST adalah baik. 

Karena dari hasil rata-rata yang diperoleh setelah mengerjakan LKPD nilai yang paling dominan adalah 

pada nilai A. 

3. Respon peserta didik selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran PQRST 

termasuk respon yang positif. Karena rata-rata keseluruhan respon peserta didik yang diperoleh dari angket 

mencapai lebih dari 85.13%. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode pembelajaran PQRST ini hendaknya dapat dijadikan salah satu alternatif metode pembelajaran 

untuk materi yang lain. 

2. Dalam sekolah hendaknya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang metode pembelajran 

yang digunakan.  

3. Penerapan metode pembelajaran yang lain hendaknya juga dapat diterapkan lebih lanjut untuk wawasan dan 

pemahaman matematika agar lebih baik. 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh 

kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan soal cerita terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMPN 1 Sukodono Tahun 2016 - 2017. Dalam 

penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan jenis penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Sukodono Tahun 2016 - 2017. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah siswa kelas VII-A dengan jumlah siswa 

mencapai 34 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

menggunakan metode angket, dokumentasi dan observasi. Metode angket 

digunakan untuk memperoleh data tentang tingkah laku siswa terkait dengan 

kecerdasan linguistik yang digunakan sebagai sampel penelitian 

menggunakan skala kecerdasan linguistik. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh nilai hasil belajar matematika siswa pada saat Ulangan Harian 1 

dan Ulangan Tengah Semester di semester 1. Observasi digunakan melihat 

sarana prasarana sekolah serta layout sekolah. Setelah penulis mengadakan 

penelitian menggunakan metode di atas, selanjutnya penulis menganalisis 

data hasil penelitian dengan analisis regresi berganda yang menggunakan 

rumus F regresi. Sebelum menguji dengan menggunakan F regresi terlebih 

dahulu harus memenuhi uji prasyarat yaitu normalitas, linieritas dan asumsi 

klasik. Setelah data dianalisis dapat dikatakan bahwa, “ Ada pengaruh yang 

signifikan antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas VII-A SMPN 1 Sukodono. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

uji hipotesis diperoleh nilai Fhitung=17,7 pada taraf sigifikansi 5%. Dengan 

demikian Fhitung (17,7) > Ftabel (4,15) , sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, yang berarti persamaan regresi Y=-36,6 + 1,45X 

adalah persamaan regresi yang signifikan yang artinya persamaan tersebut 

dapat digunakan untuk meramalkan besarnya variabel Y berdasarkan 

variabel X, Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan linguistik 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas VII-A SMPN 1 Sukodono. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh nilai 

Fhitung=15,4 pada taraf sigifikansi 5%. Dengan demikian Fhitung (15,4) > Ftabel 

(4,15) , sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1diterima. 

 

Kata Kunci: Kecerdasan Linguistik, Hasil Belajar Matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan Sumber Daya 

Manusia. Termasuk Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan kualitas dan 

mutu pendidikan sumber daya manusianya untuk mengangkat martabat bangsa di mata negara lain yang mana 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD’45 alinea 4. Pendidikan erat kaitannya dengan 

proses belajar dan mengajar. Sedangkan belajar dan mengajar merupakan proses kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Menurut Indah Komsiyah (2012: 4), pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang terencana 

dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dalam faktor intern dibagi menjadi 
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dua yaitu jasmani (kesehatan dan cacat tubuh) dan psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kematangan dan kesiapan). Faktor inteligensi sangat berpengaruh dalam memahami pelajaran. Peserta didik 

yang memiliki   intelegensi tinggi lebih berhasil dari pada yang memepunyai tingkat intelegensi rendah. 

Menurut Gardner (2012: 5) ada delapan macam  kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, berikut yaitu 

kecerdasan linguistik (terkait dengan bahasa), kecerdasan logis- matematis (berkaitan dengan nalar logika dan 

matematika), kecerdasan spasial (berkaitan dengan ruang dan gambar), kecerdasan musical (berkaitan dengan 

musik, irama, dan bunyi/suara), kecerdasan kinestetik (berkaitan dengan gerak motorik dan keseimbangan), 

kecerdasan interpersonal (berkaitan dengan hubungan antar pribadi, sosial), dan kecerdasan intrapersonal 

(berkaitan dengan hal-hal yang sangat mempribadi). 

Dari  kedelapan kecerdasan diatas, kecerdasan linguistik adalah jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap 

manusia tanpa adanya usaha keras untuk mengembangkannya, hal ini dikarenakan tentu dalam kehidupan 

sehari-hari setiap orang akan memanfaatkan kemampuan ini. Misalnya, untuk berkomunikasi atau berdiskusi 

dengan orang lain. Kecerdasan linguistik merupakan  kecerdasan yang terkait dengan kecerdasan berbahasa 

seseorang seperti menulis, berdiskusi, berargumen dan berdebat. Seseorang dengan kecerdasan untuk mengelola 

kata – kata, baik dalam bentuk lisan atau tulisan serta mampu mengartikan tulisan dengan jelas.Termasuk 

kecerdasan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. 

Sehingga kecerdasan linguistik sangat dibutuhkan dalam matematika. Karena kecerdasan ini digunakan dalam 

memahami teori-teori matematika yang terkait dengan definisi-definisi dalam matematika atau dapat diartikan 

dengan meningkatkan pemahaman komunikasi matematis siswa. 

Sebagaimana mengacu  pada peraturan  pemerintah  nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan (SPN). 

Setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda - beda. Kecerdasan peserta didik dalam belajar didasari 

beberapa jenis kecerdasan yang ada, yang dikenal dengan multi kecerdasan. Seorang guru perlu memahami 

berbagai jenis kecerdasan peserta didik. Agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam 

menjembatani proses belajar peserta didik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan berpikir dalam bentuk 

kata – kata dan  penggunaan bahasa untuk mengekspresikan dan memberi makna yang kompleks terhadap 

penyelesaian soal cerita. Namun pada kenyataannya di SMP Negeri 1 Sukodono ini, kebanyakan dari siswa 

kelas VII masih belum bisa sepenuhnya paham akan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan dan memberi 

makna yang kompleks terhadap penyelesaian soal cerita matematika. 

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi pada siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, 

sering dijumpai anak didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita matematika karena beberapa 

faktor, diantaranya kesulitan dalam memahami maksud dari soal, kesulitan menjabarkan kalimat-kalimat dalam 

soal cerita matematika yang diubah menjadi kalimat matematika dan kesulitan dalam menafsirkan kembali 

jawaban model matematika sebagai jawaban dari permasalahan yang sebenarnya. Maka peneliti mencoba untuk 

mengukur kecerdasan siswa dalam menyelesaikan bentuk soal cerita matematika dengan siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan linguistik tinggi dan tingkat kecerdasan linguistik rendah. Oleh karena itu, disusunlah sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan soal cerita terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sukodono tahun 2016-2017”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yaitu penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang 

tujuan penelitian, subyek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 1 Sukodono yang terdiri dari 9 kelas. Dalam 

menentukan sampel penelitian peneliti menggunkan teknik Simpe Random Sampling. Pada penelitian ini peneliti 

hanya mengambil satu kelas yaitu seluruh siswa kelas VII-A yang terdiri dari 34 siswa. Dengan pertimbangan 

karena dalam pembelajaran matematika siswa kelas tersebut jauh lebih aktif dan cepat menyesuaikan terhadap 

pembelajaran jika dibandingkan dengan kelas yang lain. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik angket, observasi, dan dokumentasi.  

1) Teknik angket digunakan untuk mengetahui skor kecerdasan kecerdasan linguistik pada diri siswa 

2) observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian tersebut 

dapat diamati oleh peneliti, dalam arti bahwa data tersebut di himpun melalui pengamatan peneliti melalui 

penggunaan panca indra. 

3) Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mencari data hasil belajar matematika siswa yang diperoleh dari guru matematika yang 

bersangkutan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh informasi jumlah siswa SMPN 1 

Sukodono Sidoarjo. 

Adapaun instrumen penelitian ini meliputi tes hasil belajar matematika dan angket kecerdasan linguiatik  

siswa selama pembelajaran di kelas VII-A dengan durasi waktu 60 menit. 
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Analisis Regresi linier sederhana untuk menentukan data 

yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. 

 

III. PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data diatas, pada bagian ini akan dibahas hasil pengujian hipotesis sebagai dasar 

membuat kesimpulan. Adapun pembahasannya sebagai berikut : 

“Pengaruh Kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan soal cerita Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VII SMPN 1 Sukodono” 

Berdasarkan analisis dari hipotesis persamaan yang didapat dari skor kecerdasan linguistik dan hasil belajar 

matematika siswa didapatkan bahwa persamaan regresi tersebut adalah Signifikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

uji regresi sederhana dimana nilai harga F (17,7) > F tabel 4,15. Persamaan regresi yang signifikan dapat kita 

jadikan sebagai dasar untuk mengadakan penyimpulan peramalan yang nantinya dapat meramalkan besarnya 

variabel Y berdasarkan variabel X. Dari persamaan regresi yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa, 

“Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan linguistik terhadap hasil belajar matematika”. 

Kecerdasan linguistik melibatkan kesadaran diri atau identitas dan proses berpikir itu sendiri, dimana ia 

melibatkan objektivitas dan kemampuan untuk berdiam diri sejenak dan melihat berbagai hal dari sudut pandang 

yang berbeda, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengekpresikan pikiran dan perasaan subjektif di 

dalam bahasa. Seperti yang disampaikan Campbell, dengan kecerdasan linguistik anak dapat mengoptimalkan 

kecerdasan lainnya seperti cerdas matematika, cerdas visual, cerdas musik dan sebagainya. Kecerdasan setiap 

anak memiliki porsi berbeda-beda, kendati tidak memiliki kecerdasan tinggi dalam bermusik atau  matematika, 

namun anak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan kemampuannya dengan cara giat berlatih, intropeksi 

kesalahan dan memotivasi diri sendiri. Sehingga umumnya anak ini memiliki performa yang baik dalam 

menampilkan potensinya. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian ini dimana kecerdasan linguistik ikut 

mempengaruhi secara signifikan hasil belajar matematika, meskipun besarnya pengaruh tidak terlalu besar yang 

hanya mempengaruhi sebesar 36%, sedangkan sisanya 64% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini cukup 

membuktikan bahwa keberhasilan hasil belajar matematika juga dipengaruhi oleh kecerdasan linguistik selain 

mungkin juga dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual (IQ). Dengan adanya pengembangan dari kecerdasan 

linguistik sedini mungkin dapat membentuk karakter anak serta menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya 

seperti rasa percaya diri, berpikir mandiri dan lateral, rasa empati yang besar dan memiliki konsep diri yang 

positif atas dirinya sendiri. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara Kecerdasan Linguistik dalam menyelesaikan soal cerita terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VII A SMPN 2 Sukodono 

Saran 

Dengan simpulan yang penulis kemukakan dalam laporan skripsi ini bertitik tolak pada kesimpulan yang 

diambil dari analisis data penelitian,maka penulis dapat mengemukakan saran-saran dengan harapan supaya 

dapat berguna bagi pembaca umumnya dan lagi pendidik khususnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah: 

1. Agar peserta didik memperoleh hasil belajar dan prestasi yang lebih baik hendaknya guru memberikan 

contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memotivasi peserta didik. 

2. Agar peserta didik selalu memperhatikan kehidupan sekitar bahwa kehidupan sekitar atau lingkungan sekitar 

juga berpengaruh terhadap proses belajar. 

3. Bagi guru pengajar matematika perlu kiranya memberikan soal-soal kepada peserta didik yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari untuk memperdalam materi yang telah disampaikan dan memberikan 

penjelasan pada setiap paserta didik. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kemampuan pemahaman peserta 

didik masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar peserta didik 

sangat memprihatinkan. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung teacher-

centered sehingga siswa menjadi pasif , cepat merasa bosan dan  hanya 

mengandalkan informasi dari guru. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif sehingga hasil belajar menjadi 

lebih baik. Model Pembelajaran reciprocal teaching atau pembelajaran terbalik adalah 

satu pendekatan terhadap pengajaran siswa akan strategi-strategi belajar. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur hasil belajar siswa dilakukan dengan teknik random 

sampling dengan teknik undian dan metode pengumpulan dengan menggunakan tes.  

yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran konvensional dan model 

pembelajaran Reciprocal Teaching atau pembelajaran terbalik. Sedangkan yang 

menjadi variabel kontrol adalah hasil belajar matematika. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Driyorejo. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII D sebanyak 35 siswa yang menjadi kelas eksperimen dan siswa kelas 

VIII B sebanyak 34 siswa yang menjadi kelas kontrol. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunajakn uji-t. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa thitung > ttabel 

(5,291 > 1,671) dengan taraf signifikan  = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dari hasil analisis tersebut diatas juga diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

yang diberi pembelajaran reciprocal teaching sebesar 83,14 sedangkan siswa yang 

diberi pemebelajaran konvensional sebesar 72,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

model pembelajaran reciprocal teaching berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

SMP Negeri 1 Driyorejo. 

 

Kata kunci:  Model Pembelajaran Reciprocal Teaching, Hasil 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah salah satu ilmu yang mendasari kehidupan manusia. Semua cabang ilmu pasti 

memerlukan perhitungan. Matematika adalah bidang studi yang wajib diberikan mulai dari jenjang pendidikan 

dasar sampai perguruan tinggi. Matematika itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena 

matematika itu sangat berhubungan dengan masyarakat misalnya diantaranya dalam berdagang, berbisnis, 

pendidikan dan lain-lain. Namun dalam dunia pendidikan matematika sering menjadi ketakutan bagi peserta 

didik. Hampir semua peserta didik mengatakan bahwa matematika adalah bidang studi yang sangat sulit dan 

menakutkan. Ini dikarenakan banyak menghafal rumus, materinya terlalu rumit dan tentunya yang pasti adalah 

ketika mengerjakan soal matematika banyak salahnya. Kondisi pemikiran peserta didik semacam ini merupakan 

kondisi yang sudah menyeluruh diberikan peserta didik mulai dari dahulu sampai sekarang ini. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan penulis kemukakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Apakah ada perbedaan model pembelajaran reciprocal teaching 

(pembelajaran terbalik)  terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Driyorejo.” 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada perbedaan 

hasil belajar antara siswa yang menggunakan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) dengan siswa 

yang menggunakan model konvensional . Karena ada pengaruh penggunaan model pembelajaran reciprocal 

teaching terhadap hasil belajar matematika pada kelas VIII di SMPN 1 Driyorejo. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

a. Bagi Peserta didik yakni membantu meningkatkan hasil belajar kemampuan belajar matematika. Melalui 

model pembelajaran Reciprocal Teaching atau model pembelajaran berbalik dapat membantu mewujudkan 
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pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengontruksi pengetahuan secara 

mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. 

b. Bagi Guru yakni membantu proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal 

teaching atau pembelajaran terbalik. 

c. Bagi Sekolah yakni sebagai bahan rujukan untuk mengadakan bimbingan dan pelatihan bagi guru-guru 

dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching atau pembelajaran terbalik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan dan menggumpulkan data untuk tujuan 

dan kegunaan tertentu. penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengetahuan tertentu. Data yang diperoleh 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Variabel bebas perlakuan diklarifikasikan dalam bentuk pembelajaran dengan model 

pembelajaran Reciprocal teaching (model pembelajaran terbalik) dan model pembelajaran konvensional 

(langsung). Dalam penelitian ini siswa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah siswa 

yang mendapat perlakuan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Reciprocal 

teaching (model pembelajaran terbalik). Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang mendapat perlakuan 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran konvensional (langsung). 

 

III. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menuliskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas VIII B dan VIII D SMP 

Negeri 1 Driyorejo Gresik. Penelitian dilakasanakan mulai tanggal 3 oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 

januari 2017. 

Tabel 4.1 

Tabel Jadwal Penelitian 

No Tanggal  Kelas Pokok Bahasan 

1 1 November 2016 VIII D 

Pengertian Teorema Pythagoras 

Penerapan Teorema Pythagoras dalam 

kehidupan sehari-hari 

2 8 November 2016 VIII B 

Pengertian Teorema Pythagoras 

Penerapan Teorema Pythagoras dalam 

kehidupan sehari-hari 

3 9 November 2016 VIII B Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku 

4 10 November 2016 VIII D Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku 

5 11 November 2016 VIII B 
Menentukan jenis segitiga jika diketahui 

panjang sisinya dan Tripel Pythagoras 

6 15 November 2016 VIII D 
Menentukan jenis segitiga jika diketahui 

panjang sisinya dan Tripel Pythagoras 

7 22 November 2016 VIII B Pelaksanaan post test 

8 22 November 2016  VIII D Pelaksanaan post test 

 

Tabel 4.2 

Data subjek penelitian SMPN 1 Driyorejo Gresik 

Kelas  Kelompok 
Jenis Kelamin 

Jumlah siswa 
Laki-laki Perempuan 

VIII D Eksperimen 20 15 35 

VIII B Kontrol 20 14 34 
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Jumlah keseluruhan 69 

 

1. Penyajian Data 

     Penyajian data pada penelitian ini adalah hasil nilai posttest dari kelas eksperimen VIII D dan kelas kontrol 

VIII B. Kedua kelas tersebut diberi 4 soal posttest dengan materi Teorema Pythagoras. Berikut daftar nilai dari 

kedua kelas : 

Tabel 4.3 

Hasil test kelas eksperimen 

Di kelas VIII D SMPN 1 Driyorejo Gresik 

No. Nama Siswa Nilai ( X1) 

1. Afdil Rizki Ramadhani 70 

2. Ahmad Agniya’ 75 

3. Ajeng Ayu Lestari 90 

4. Amelia Putri Pratama 80 

5. Ananda Rofiq Yaya Samsul P. 75 

6. Andhika Putra Wardani 80 

7. Avrito Ardiansya 80 

8. Bintang Febrananda Cahya  P. 70 

9. Dewi Almatus Sahanaya 90 

10. Dhani Nohan Prasada 80 

11. Dito Setiyadi Chrystanto 85 

12. Dwi Kurnia Wati 90 

13. Faradila Fitri Rachmadiyanti 85 

14. Fardhan Yusticia Putri Fajar 95 

15. Fikri Dzaki Pratama 90 

16. Hannabela Carbela 90 

17. Hasta Wahyu Darah P. 75 

18. Hayun Muhasari 85 

19. M. Reza Dwi Prasetyo 100 

20. Moch Faridho Alfa’iq 75 

21. Mochamad Surya Rahman D. 85 

22. Muhammad Alfan Firdaus 75 

23. Muhammad Ilham Manziz F. 80 

24. Muhammad Iqbal Saputra 75 
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25. Naylus Sa’diiyah Yusuf 75 

26. Onky Wiraatmaja Al Fatikh 80 

27. R. Rizky Dwi Wahyudi 85 

28. Ratesha Alfiana Zukhro 80 

29. Revian Dharma Septiano 85 

30. Ruliana Martha Dyiah Ariani 100 

31. Rusiananda Hardiani 80 

32. Santa Vanessa Ompusunggu 85 

33. Vadyas Andrean Saputra 90 

34. Vikri Firman Alamsyah 95 

35 Virda Asmaul Husnah 80 

 

     Sedangkan untuk kelas kontrol atau kelas yang menggunakan model pembelajaran langsung berikut adalah 

data hasil tes kelas VIII B atau kelas kontrol. 

Tabel 4.4 

Hasil test kelas control 

Di kelas VIII D SMPN 1 Driyorejo Gresik 

No. Nama Siswa Nilai 

1. Adi Nugroho Solehudin 80 

2. Akmal Abdillah Al Haq 70 

3. Anjani Karismawati 85 

4. Arneta Maha Saputri 70 

5. Arsy Achmad Fahreza 75 

6. Arum Aminatus Fatdila 75 

7. Ayu Dinda Maya Putri 85 

8. Bagas Yoga Widjanarto 70 

9. Bunga Nirwana Gafy 55 

10. Desita Ayu Wiliana 70 

11. Dwi Margi Pramudya 75 

12. Dzulfiqar Ghazi Nur Widhi A. 60 

13. Erika Adi Maylidiyah 70 

14. Fadhillah Salsabillah 80 

15. Fahmi Rizkyanto 75 
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16. Farida Indah Yastri 80 

17. Faris Riyadi 70 

18. Firda Aulia Putri 50 

19. Fitriani Wulandari  75 

20. Kilat Kilanthi 75 

21. Muhammad Bagus Setiawan 60 

22. Muhammad Nur Alif P.   70 

23. Muhammad Syukur Alhamda 60 

24. Muhammad Vito Ramadhan P. 75 

25. Nur Lia Slamet Hidayah 80 

26. Putri Abielia Larasati Indrika 75 

27. Rifqi Achmad Afiansyah 60 

28. Rikat Sujada 90 

29. Riko Dian Eriando 60 

30. Rioly Novprensa 80 

31. Riyan Surya Prayoga 75 

32. Sandi Rambu Caecar Maulana 75 

33. Vedawati Prameswari 75 

34. Yunita Nur Hapsari 70 

 

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa H0 ditolak berarti ada perbedaan hasil belajar yang menggunakan 

model pembelajaran reciprocal teaching dengan model pembelajaran konvensional. Analisis data didapatkan 

bahwa thitung > ttabel (5,291 > 1,671) dengan taraf signifikan  = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam hal 

ditolaknya H0 maka hipotesis yang telah digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil 

belajar matematika yang diberi model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) dan pembelajaran 

konvensional. Dari hasil analisis tersebut diatas juga diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diberi 

pembelajaran reciprocal teaching sebesar 83,14 sedangkan siswa yang diberi pemebelajaran konvensional 

sebesar 72,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

reciprocal teaching lebih besar dan signifikan daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional, 

sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran reciprocal teaching berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Jadi hipotesis penelitian yang mengatakan “Ada pengaruh pemakaian Model Pembelajaran Reciprocal 

Teaching terhadap Hasil Belajar Siswa” dapat dibuktikan. Hal ini sesuai sekali dengan penelitian sebelumnya 

seperti hasil belajar siswa. 

Hal-hal yang menyebabkan model pembelajaran reciprocal teaching berpengaruh adalah Mengembangkan 

kreativitas siswa, Memupuk kerja sama antarsiswa, Siswa belajar dengan mengerti, Karena belajar dengan 

mengerti, siswa tidak mudah lupa, Siswa belajar dengan mandiri, Siswa termotivasi untuk belajar, 

Menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap, Siswa lebih memerhatikan 

pelajaran karena menghayati sendiri, Memupuk keberanian berpendapat dab berbicara didepan kelas, Melatih 

siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat, Menumbuhkan sikap 

menghargai guru karena siswa akan merasakan perasaan guru pada saat mengadakan pembelajaran terutama 

pada saat siswa ramai atau kurang memerhatikan, Dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan 
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alokasi waktu yang terbatas, menginterpretasikanpenemuansecaralogis, dan mengaitkandengansumberrujukan 

yang relevan.  
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa: Ada pengaruh 

model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII Di SMPN 

1 Driyorejo.  Dikarenakan hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran terbalik 

(reciprocal teaching) lebih baik daripada hasil belajar pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Saran 

Dengan simpulan yang penulis kemukakan dalam laporan skripsi ini bertitik tolak pada kesimpulan yang 

diambil dari analisis data penelitian,maka penulis dapat mengemukakan saran-saran dengan harapan supaya 

dapat berguna bagi pembaca umumnya dan lagi pendidik khususnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah: 

1. Guru perlu mencoba menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching dalam mengajarkan materi – 

materi yang lainnya. 

2. Bagi peneliti berikutnya perlu untuk meneliti penggunaan model reciprocal teaching untuk materi – materi 

yang lainnya. 
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Salah satu penyebab siswa tidak tertarik dengan pelajaran matematika adalah kurang 

menariknya model pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran 

berbasis masalah. Dengan model pembelajarn berbasis masalah ini siswa dapat 

berfikir kritis dan menyelesaikan masalah yang ada.  Karena model pembelajaran 

berbasis masalah merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar dan 

bekerjasama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia 

nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah, untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah penerapan model pembelajaran berbasis masalah, dan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengamatan, angket, dan tes. Teknik pengamatan digunakan 

untuk mengumpulkan data aktivitas siswa dan sikap siswa. Teknik angket digunakan 

untuk mengumpulkan data respon siswa. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan 

data hasil belajar siswa setelah diberikan penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah. Selama penerapan model pembelajaran berbasis masalah, aktivitas siswa 

yang paling dominan adalah siswa memperhatikan/mencatat penjelasan dari 

guru/teman dengan persentase 27,71%. Hasil belajar siswa dalam ranah pengetahuan 

ada 19 siswa memperoleh predikat A, 5 siswa memperoleh predikat A-, 5 siswa juga 

memperoleh predikat B+, 2 siswa memperoleh predikat B, 2 siswa memperoleh 

predikat B-, dan 1 siswa memperoleh predikat C. Sedangkan dalam penilaian sikap 

siswa selama 2 kali pertemuan pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

mencapai nilai kriteria baik. Karena pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 kriteria yang 

paling dominan adalah kriteria baik. Respon siswa positif karena hampir seluruh 

siswa  yang menjawab YA mencapai persentase 75,14%. 

 

Kata kunci: PBM, Aktivitas, Hasil Belajar, Respon 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus didapatkan setiap orang di Indonesia. Dengan 

adanya pendidikan, bangsa Indonesia akan mengalami perubahan yang lebih baik dan mampu bersaing dengan 

negara-negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Pendidikan juga merupakan suatu kebutuhan yang 

berperan dalam  meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Guru merupakan salah satu unsur yang 

sangat menentukan dan memegang peranan penting terhadap kemajuan pendidikan yang lebih baik pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guru sebagai salah satu penunjang dan pelaku dalam pendidikan 

dituntut dalam menciptakan pembelajaran yang merangsang siswa mampu menguasai konsep, menganalisis 

masalah yang ada dan mencari pemecahan masalah sendiri. Oleh karena itu, guru perlu memikirkan bagaimana 

cara mendapatkan atau menciptakan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan menyenangkan salah 

satunya pada pelajaran matematika. 

 Dengan demikian, agar diperoleh hasil belajar yang optimal dan memuaskan maka guru harus mempunyai 

kreatifitas yang tinggi dalam memilih model pembelajaran yang menarik agar siswa tidak merasa bosan saat 

mempelajari matematika.  Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran barbasis masalah (Problem Based Learning).  
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 Menurut Duch (dalam Shoimin, 2016:130) “Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalah nyata sebagai konteks untuk para 

peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan”. 

Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah 

yang berorientasi pada masalah kehidupan aktual siswa. 

Sedangkan menurut Lestari dan Yudhanegara (2015:43) “pembelajaran berbasis masalah merupakan model 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi dan keterampilan penyelesaian masalah serta memperoleh pengetahuan baru 

terkait dengan permasalahan tersebut”. Model pembelajaran ini dilandasi oleh teori belajar kognitif yang 

melibatkan lima aspek dalam pembelajaran. 

Menurut Sanjaya (2006:214) “strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian 

aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah”. 

Dalam pembelajaran berbasis masalah ini siswa tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian 

menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui pembelajaran berbasis masalah siswa aktif berfikir, 

berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pembelajaran yang menghadapkan siswa dengan adanya permasalahan nyata dan dapat memecahkan masalah 

tersebut dengan kemampuan berfikirnya bersama teman kelompok. 

Menurut Huda (2013:272-273) sintaks operasional pembelajaran berbasis masalah mencakup antar lain 

sebagai berikut: 1) Pertama-tama siswa disajikan suatu masalah. 2) Siswa mendiskusikan masalah dalam tutorial 

PBL dalam sebuah kelompok kecil. Mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus kemudian mendefinisikan 

sebuah masalah. Mereka membrainstorming gagasan-gagasannya dengan berpijak pada pengetahuan 

sebelumnya. Kemudian, mereka mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah 

serta apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah masalah tersebut. Mereka juga mendesain suatu rencana 

tindakan untuk menggarap masalah. 3) Siswa terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di 

luar bimbingan guru. Hal ini bisa mencakup: perpustakaan, database, website, masyarakat, dan observasi. 4) 

Siswa kembali pada tutorial PBL, lalu saling sharing informasi, melalui peer teaching atau cooperative learning 

atas masalah tertentu. 5) Siswa menyajikan solusi atas masalah. 6) Siswa mereview apa yang mereka pelajari 

selam proses pengajaran selama ini. Semua yang berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat dalam review 

pribadi, review berpasangan, dan review berdasarkan bimbingan guru, sekaligus melakukan refleksi atas 

kontribusinya terhadap proses tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: (1) 

Bagaimana aktivitas siswa selama penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada materi bentuk aljabar 

kelas VII-A SMP Negeri 3 Waru?; (2) Bagaimanakah hasil belajar siswa setelah penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah pada materi bentuk aljabar kelas VII-A SMP Negeri 3 Waru?; (3) Bagaimana respon siswa 

terhadap penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada materi bentuk aljabar kelas VII-A SMP Negeri 

3 Waru? 

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendiskripsikan 

aktivitas siswa selama penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada materi bentuk aljabar kelas VII-A 

SMP Negeri 3 Waru. (2) Untuk mendiskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah pada materi bentuk aljabar kelas VII-A SMP Negeri 3 Waru. (3) Untuk mendiskripsikan 

respon siswa terhadap penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada materi bentuk aljabar kelas VII-A 

SMP Negeri 3 Waru. 

  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa, respon 

siswa, dan hasil belajar siswa dari penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada meteri bentuk aljabar. 

Menurut Sugiyono (dalam Lestari dan Yudhanegara, 2015:3) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis pengamatan aktivitas siswa, 

respon siswa, dan hasil belajar siswa. Menurut Arifin (2011:171) dalam penelitian kualitatif, analisis data 

merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat 

pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Artinya, sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena data akan 

terus bertambah dan berkembang. Artinya, jika data yang diperoleh belum memadai atau masih kurang, maka 

dapat segera dilengkapi. 
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Teknik analisis data ini merupakan unsur yang penting dalam setiap melakukan penelitian. Semua data 

yang telah terkumpul tidak akan berarti jika tidak diadakan penganalisaan. Karena setiap hasil dari 

penganalisaan akan memberikan gambaran, arah dan tujuan serta maksud dari penelitian.  

 

III. PEMBAHASAN 

Pada saat penelitian, dilakukan observasi pada aktivitas siswa dengan mengunakan lembar observasi 

aktivitas siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Observasi respon siswa dengan menggunakan 

angket yang diberikan pada setiap siswa. Tes hasil belajar siswa dengan menggunakan lembar soal tes hasil 

belajar pokok bahasan bentuk aljabar. Penelitian ini dilaksanakan 3 kali pertemuan yaitu pada tanggal 21, 27, 

dan 28 Oktober 2016 dengan mengambil sampel dari siswa kelas VII-A yang berjumlah 35 siswa. 

Hasil Penelitian 

1. Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah dianalisis tiap aspek. Sedangkan 

hasil observasi aktivitas siswa selama 2 kali pertemuan ditentukan rata-rata pada setiap aspek aktivitas. 

Persentase aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Persentase Aktivitas Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 3 Waru 

No Aspek 
Pertemuan ke- 

Rata-rata 
1 2 

1 
Siswa menjawab salam dan 

berdoa bersama. 
8,33% 12,5% 10,42% 

2 
Siswa siap menerima 

pembelajaran. 
4,17% 5% 4,59% 

3 

Siswa memperhatikan/ 

mencatat penjelasan dari guru/ 

teman. 

31,67% 23,75% 27,71% 

4 
Siswa membentuk kelompok 

belajar. 
4,17% 6,25% 5,21% 

5 
Siswa menerima dan 

mengerjakan LKPD 
11,67% 11,25% 11,46% 

6 
Siswa bertanya kepada guru/ 

teman. 
8,33% 2,5% 5,42% 

7 

Siswa mempresentasikan dan 

menanggapi hasil diskusi 

kelompok. 

5% 7,5% 6,25% 

8 
Siswa menerima dan  

mengerjakan kuis. 
8,33% 11,25% 9,79% 

9 
Siswa dan guru membuat 

kesimpulan. 
3,33% 6,25% 4,79% 

10 

Aktivitas siswa yang tidak 

relevan (melamun, main HP, 

tidur, mengobrol, dan 

mengganggu teman). 

13,33% 13,75% 13,54% 

Jumlah 100% 100% 100% 

 

2. Data Hasil Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini, terdapat dua penilaian hasil belajar siswa, diantaranya sebagai berikut. 

a. Hasil Penilaian Pengetahuan Siswa 

Berdasarkan tes hasil belajar yang diberikan pada siswa setelah 2 kali pertemuan dengan penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah, siswa yang memperoleh predikat A adalah sebanyak 19 siswa, yang 

memperoleh predikat A- adalah sebanyak 5 siswa. Sama halnya dengan siswa yang memperoleh predikat B+ 

sebanyak 5 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh predikat B sebanyak 2 siswa, selanjutnya siswa yang 

mendapat predikat B- sebanyak 2 siswa juga dan siswa yang mendapat predikat C adalah sebanyak 1 siswa. 

b. Hasil Penilaian Sikap Siswa 

Data analisis sikap siswa yang diperoleh dari lembar observasi sikap siswa dihitung sehingga 

menghasilkan skor dan nilai pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Hasil penilaian sikap siswa pada pertemuan 1, 

dari jumlah 35 siswa sebanyak 7 siswa yang mendapat nilai A (sangat baik), sebanyak 13 siswa yang mendapat 

nilai B (baik), dan sebanyak 15 siswa yang mendapatkan nilai C (cukup baik). Pada pertemuan 2, dari jumlah 35 
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siswa sebanyak 10 siswa yang mendapat nilai A (sangat baik), sebanyak 14 siswa yang mendapat nilai B (baik), 

dan sebanyak 11 siswa yang mendapatkan nilai C (cukup baik). 

 

3. Respon Siswa 

Analisis terhadap data angket respon siswa diperoleh melalui angket siswa yang dihitung dengan cara 

menentukan persentase tiap-tiap respon siswa. Rekapitulasi dari respon siswa dapat dilihat pada lampiran. Data 

respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Persentase Respon Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 3 Waru 

No Aspek  
Keterangan 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu suka pelajaran 

matematika? 
91, 13% 8, 57% 

2. 
Menurut kamu, apakah belajar 

matematika itu mudah? 
37, 14% 62, 86% 

3. Apakah kegiatan belajar hari ini 

merupakan hal yang baru bagi kamu? 
88, 57% 11, 43% 

4. 

Apakah kamu senang mengikuti 

pembelajaran dengan materi bentuk 

aljabar? 

74, 29% 25, 71% 

5. 
Apakah kamu senang dengan model 

pembelajaran hari ini? 
85, 71% 14, 29% 

6. 

Apakah dengan menggunaan model 

pembelajaran hari ini kamu lebih 

mudah memahami materi? 

71, 43% 28, 57% 

7. 
Apakah pembelajaran hari ini 

memberi kesan buat kamu? 
74, 29% 25, 71% 

8. 

Apakah dengan model pembelajaran 

hari ini kamu lebih berani menyatakan 

pendapat? 

60% 40% 

9. 

Apakah dengan pembelajaran hari ini 

membuat suasana kelas lebih 

menyenangkan? 

88, 57% 11, 43% 

10. Apakah kamu ingin belajar seperti 

model pembelajaran ini lagi? 
80% 20% 

 

Pembahasan  

1. Aktivitas Siswa 

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah yang paling dominan adalah siswa memperhatikan/mencatat penjelasan 

dari guru/teman. Untuk aspek yang paling dominan dengan rata-rata persentase sebesar 27,71%. Hal ini 

menunjukkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran menunjukkan aktivitas yang relevan. 

 

2. Data Hasil Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini, terdapat dua penilaian hasil belajar siswa, diantaranya sebagai berikut. 

a. Hasil Penilaian Pengetahuan Siswa 

Analisis hasil belajar pada ranah pengetahuan ditentukan oleh acuan kriteria yang disesuaikan dengan 

KKM di SMP Negeri 3 Waru. Yaitu siswa dikatakan berhasil dalam belajar jika memperoleh skor tes hasil 

belajar ≥ 75. Berdasarkan tes hasil belajar yang diberikan pada siswa setelah 2 kali pertemuan dengan penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah, dapat dilihat bahwa  dari 35 siswa jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 

75 sebanyak 30 siswa sehingga dikatakan berhasil, sedangkan 5 orang siswa mendapat nilai < 75 dikatakan 

tidak berhasil. Dengan rincian, siswa yang memperoleh predikat A adalah sebanyak 19 siswa, yang memperoleh 

predikat A- adalah sebanyak 5 siswa. Sama halnya dengan siswa yang memperoleh predikat B+ sebanyak 5 

siswa. Kemudian siswa yang memperoleh predikat B sebanyak 2 siswa, selanjutnya siswa yang mendapat 

predikat B- sebanyak 2 siswa juga dan siswa yang mendapat predikat C adalah sebanyak 1 siswa. 
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b. Hasil Penilaian Sikap Siswa 

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa hasil belajar dalam penilaian sikap siswa selama 2 kali 

pertemuan pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah mencapai nilai pada kriteria baik. Karena pada 

pertemuan 1 dan pertemuan 2 kriteria yang paling dominan adalah kriteria baik. Dengan rincian, hasil penilaian 

sikap siswa pada pertemuan 1, dari jumlah 35 siswa sebanyak 7 siswa yang mendapat nilai A (sangat baik), 

sebanyak 13 siswa yang mendapat nilai B (baik), dan sebanyak 15 siswa yang mendapatkan nilai C (cukup 

baik). Pada pertemuan 2, dari jumlah 35 siswa sebanyak 10 siswa yang mendapat nilai A (sangat baik), 

sebanyak 14 siswa yang mendapat nilai B (baik), dan sebanyak 11 siswa yang mendapatkan nilai C (cukup 

baik). 

 

3. Respon Siswa 

Dari sepuluh aspek persentase yang menjawab YA, dijumlah dan hasilnya dibagi sepuluh memperoleh 

persentase sebesar 75,14%. Dari perolehan persentase tersebut, respon siswa setelah  diberikan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah memenuhi kriteria 75% ≤ P < 100%. Jadi dapat dikatakan 

bahwa respon siswa setelah diberikan model pembelajaran berbasis masalah mempunyai respon yang baik, 

karena hampir seluruh siswa kelas VII-A menjawab YA. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan analisis data yang ada, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa dari penelitian penerapan model pembelajaran berbasis masalah yaitu siswa 

memperhatikan/mencatat penjelasan dari guru/teman. Untuk aspek yang paling dominan dengan rata-rata 

persentase sebesar 27,71%. Hal ini menunjukkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran menunjukkan 

aktivitas yang relevan. 

2. Tes hasil belajar dari penelitian penerapan model pembelajaran berbasis masalah yaitu siswa yang 

memperoleh predikat A adalah sebanyak 19 siswa, yang memperoleh predikat A- adalah sebanyak 5 siswa. 

Sama halnya dengan siswa yang memperoleh predikat B+ sebanyak 5 siswa. Kemudian siswa yang 

memperoleh predikat B sebanyak 2 siswa, selanjutnya siswa yang mendapat predikat B- sebanyak 2 siswa 

juga dan siswa yang mendapat predikat C adalah sebanyak 1 siswa. Sedangkan penilaian sikap siswa dari 

35 siswa pertemuan pertama 7 siswa memperoleh nilai A (sangat baik), 13 siswa memperoleh nilai B 

(baik), dan 15 siswa memperoleh nilai C (cukup baik). Untuk pertemuan kedua 10 siswa memperoleh nilai 

A (sangat baik), 14 siswa memperoleh nilai B (baik), dan 11 siswa memperoleh nilai C (cukup baik). Dari 

dua pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dalam penilaian sikap siswa pada 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah mencapai nilai pada kriteria baik. Karena pada pertemuan 

1 dan pertemuan 2 kriteria yang paling dominan adalah kriteria baik. 

3. Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dinilai baik, karena hampir seluruh siswa dari hasil persentase respon siswa yang telah menjawab “YA” 

adalah sebesar 75,14%. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan saran bagi pembaca, atau 

bagi peneliti yang mungkin akan melakukan penelitian yang sama yaitu: 

1. Bagi guru hendaknya lebih memotivasi siswa untuk lebih berani mengungkapkan pendapatnya, sehingga 

pembelajaran di kelas tidak hanya didominasi guru saja. 

2. Bagi siswa hendaknya mengikuti pembelajaran tersebut dengan sungguh-sungguh, karena pembelajaran 

berbasis masalah akan melatih siswa berfikir kritis, berani mengungkapkan pendapat, dan dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar kelompok. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa keberhasilan dalam 

pembelajaran matematika salah satunya ditentukan oleh model pembelajaran. Model 

pembelajaran Think Pair Share dalam pelaksanaanya tiap kelompok terdiri dari 2 

orang dan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pelaksanaanya terdiri 

dari 4-5 orang. Materi yang digunakan oleh kedua sampel adalah materi Bentuk 

Aljabar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

matematika antara model pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning pada siswa kelas VII SMPN 3 Waru. Populasi dalam 

penalitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 3 Waru, dengan mengambil 

sampel kelas VII C dan VII E. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Pada penelitian ini digunakan kelompok kelas eksperimen (VII 

E) dengan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dan kelompok kelas 

kontrol (VII C) dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Instrument penelitian yang dipakai adalah tes, bertujuan untuk memperoleh hasil 

belajar yang diberikan pada akhir pembelajaran. Hasil tes tersebut menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata siswa yang diajar dengan model Think Pair Share adalah 

73,1dan nilai rata-rata siswa yang diajar dengan model Problem Based Learning 

adalah 62,34. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran Think Pair Share lebih baik daripada siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Analisis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah uji-t. Setelah dilakukan uji-t, diperoleh thitung = 4,76. 

Sedangkan untuk 𝞪 = 0,05 dan dk = 68 diperoleh ttabel= 2,00. Karena thitung terletak 

diluar daerah penerimaan H0 yaitu antara -2,00 sampai 2,00, maka H0 ditolak. 

Sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika antara model pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning pada siswa kelas VII SMPN 3 Waru. 

 

Kata kunci: Think Pair Share, Problem Based Learning, Hasil Belajar. 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah bidang studi yang ada di setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah 

sampai perguruan tinggi. Matematika selalu dekat dengan masyarakat diantaranya adalah pedagang, pembisnis, 

perbankan, pendidikan,dll. Namun dalam dunia pendidikan matematika sering menjadi momok bagi siswa. 

Hampir semua siswa mengatakan bahwa matematika adalah bidang studi yang tidak disukai dan sulit dipahami. 

Kondisi pemikiran semacam ini merupakan kondisi yang sudah menyeluruh di berikan siswa mulai dari dahulu 

hingga sekarang. Rohmasari (2012) didalam artikelnya yang berjudul “Upaya Menghilangkan Kesan Bahwa 

Matematika Adalah Sulit” mengungkapkan bahwa menurut Buxton dalam bukunya, ada rasa takut akan 

matematika, rasa takut tersebut mendekam dalam pikiran. Rasa takut ini terjadi dikarenakan adanya Mind in 

Chaos, yaitu suatu kesan negatif yang dibiarkan sejak mereka masih kecil bahwa matematika itu sulit yang pada 

akhirnya menjadikan mereka sampai dewasa berfikiran bahwa matematika sulit dan menakutkan. Sehingga nilai 
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matematika yang didapat siswa cenderung kurang memuaskan. Semua itu timbul karena berbagai alasan, salah 

satu diantaranya adalah model pembelajaran di dalam kelas yang menegangkan[1]. 

Model pembelajaran memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana kelas. Suasana kelas yang aktif 

akan membuat siswa cenderung menyukai bidang studi tersebut. Salah satu diantaranya adalah dengan model 

kerja kelompok. Model kerja kelompok banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Namun tidak semua model kerja 

kelompok dianggap efektif. Banyak guru hanya membagi siswa dalam kelompok lalu memberi tugas untuk 

menyelesaikan sesuatu tanpa pemberian pengarahan mengenai pembagian tugas dan cara pengerjaanya. 

Akibatnya siswa merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut.  

Jika kerja kelompok tidak berhasil, siswa cenderung saling menyalahkan. Sebaliknya jika berhasil, muncul 

perasaan tidak adil. Siswa yang pandai merasa temanya yang kurang mampu telah menumpang pada hasil kerja 

mereka. Akibatnya, model kerja kelompok yang seharusnya bertujuan baik, yaitu menanamkan rasa 

persaudaraan dan kemampuan bekerjasama justru berakhir dengan kekecewaan. Kadang kala ada beberapa 

orang tua juga merasa khawatir jika anak mereka satu kelompok dengan siswa lain yang dianggap kurang 

seimbang. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemilihan model pembelajaran khususnya model kerja kelompok 

harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam penelitian 

ini model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

Menurut Arends (dalam Trianto, 2007:61) menyatakan bahwa model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa 

semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang 

digunakan dalam Think Pair Share (TPS) dapat memberi peserta didik lebih banyak waktu berpikir, merespon 

dan saling membantu[2]. Dengan demikian penulis berasumsi bahwa model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) ini cocok untuk dipakai dalam proses pembelajaran matematika yang membutuhkan pemikiran dan 

kerjasama dengan teman kelompoknya. 

Selain penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), ada juga strategi belajar 

mengajar yang dapat digunakan dalam mengajarkan materi matematika, yaitu model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL). Menurut Huda (dalam Barrow 2013:7) model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) adalah pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. 

Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran[3]. 

Berdasarkan uraian diatas, guna meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pelajaran matematika, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian tentang sejauh mana perbedaan hasil belajar matematika antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar matematika antara model pembelajaran Think Pair Share dengan model Problem Based Learning pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.  Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2016-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, adapun pertimbangan pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah karena peneliti magang dikelas tersebut dan semua kelas dianggap sama 

(homogen).  Kehomogenan ini berdasarkan pendapat guru-guru yang mengajar disekolah tersebut. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 3 Waru yang berjumlah 311 siswa 

yang terdiri dari 9 kelas, dimana setiap kelas terdiri dari 34-35 siswa. Dengan mengambil sampel dua kelas yaitu 

kelas VII E sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan 

perlakuan model pembelajaran Think Pair Share dan kelas kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran 

Problem Based Learning. Dalam pembelajaranya siswa diberikan materi yang sama yaitu materi Bentuk 

Aljabar, selain itu siswa juga mengerjakan soal tes yang sama pada akhir pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian karena dengan penggunaan atau 

pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes. 

Arifin (2013: 118) mengungkapkan bahwa, tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta 

didik. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian. Disebut bentuk uraian, karena menuntut 

peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri 

dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainya[4]. 

Pada penelitian ini teknik analis data yang digunakan adalah uji-t, sebab dalam penelitian ini akan dilihat 

ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar matematika antara model pembelajaran Think Pair Share dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru. 
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III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil tes kelompok kelas eksperimen dengan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share diperoleh nilai rata-rata 73,1. Sedangkan hasil tes pada kelompok kelas kontrol dengan perlakuan 

model pembelajaran Problem Based Learning diperoleh rata-rata 62,34. 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui populasi yang digunakan dalam penelitian berdistribusi 

normal atau tidak serta menentukan statistik parametrik atau non parametrik. Untuk menguji normalitas data 

sampel yang diperoleh yaitu nilai tes matematika dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat. Dari hasil uji 

normalitas kelas eksperimen dengan perlakuan pembelajaran Think Pair Share diperoleh X2
hitung = 1,57 dan 

kelas kontrol dengan perlakuan pembelajaran Problem Based Learning X2
hitung =  1,71 sedangkan X2

tabel = 7,815. 

Karena    pada kelas eksperimen dan    pada kelas kontrol, maka kedua 

sampel menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dengan adanya uji normalitas pada kedua 

sampel maka uji homogenitas dapat dilakukan. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa sampel data penelitian memiliki 

varian yang sama (homogen) atau tidak sama (non homogen). Untuk menguji kesamaan atau homogenitas 

varians digunakan uji-F. Dari hasil uji homogenitas diperoleh Fhitung = 1,73 sedangkan Ftabel = 1,77. Karena Fhitung 

< Ftabel  berarti ada kesamaan kedua varians data antara kelompok Think Pair Share dengan kelompok Problem 

Based Learning. Dengan adanya kesamaan dua varians dari kedua kelompok tersebut, maka uji-t dapat 

dilakukan. 

3. Uji Hipotesis 

Hasil uji t yang dilakukan adalah sebagai berikut: Analisis statistik menunjukkan nilai rata-rata posttest 

dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share adalah 73,1 sedangkan nilai rata-rata posttest dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning adalah 62,34. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata posttest pembelajaran Think Pair Share lebih baik daripada nilai rata-rata posttest pembelajaran Problem 

Based Learning. Hal ini juga ditunjukkan hasil uji t hitung didapat 4,76 sedangkan t tabel didapat 2,00. Karena 

thitung > ttabel , maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara model pembelajaran 

Think Pair Share dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Waru. 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil perhitungan uji dua pihak secara manual diperoleh nilai thitung = 4,76. Sedangkan untuk 𝞪 = 0,05 

dan dk = 68 diperoleh ttabel = 2,00. Karena thitung terletak diluar daerah penerimaan H0 yaitu antara -2,00 sampai 

2,00 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dan model pembelajaran Problem Based Learning 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru. 

Hasil rata-rata nilai posttes siswa kelas VII E sebagai kelas eksperimen rata-ratanya lebih tinggi dari hasil 

rata-rata siswa kelas VII C sebagai kelas kontrol, yaitu 73,1 > 62,34 Sehingga hasil belajar diperoleh data bahwa 

rata-rata siswa yang diajar dengan model pembelajaran Think Pair Share lebih baik daripada rata-rata siswa 

yang diajar menggunakan pembelajaran Problem Based Learning. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran Think Pair Share 

lebih baik dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan menggunakan model Problem Based Learning karena 

pada kelas Think Pair Share siswa mengerjakan soal diskusi secara individu terlebih dahulu tujuanya agar siswa 

mengungkapkan/mencurahkan semua pemikiranya dalam menyelesaikan masalah. Setelah itu siswa 

berpasangan dengan teman sebangkunya. Hal ini membuat siswa lebih banyak waktu untuk berpikir. Pendapat 

ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Frank Lyman (dalam Huda 2013:27), bahwa pembelajaran Think 

Pair Share ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain[5]. 

      Sedangkan siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, pada 

awal pembelajaran siswa diberikan masalah untuk dikerjakan secara berkelompok, dimana satu kelompok terdiri 

dari 4 siswa. Dalam pembelajaran ini guru hanya sebagai fasilitator. Pada saat pembelajaran Problem Based 

Learning semua siswa diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak semua siswa 

bertanggungjawab menyelesaikan masalah. Semua ini karena didalam pembelajaran Problem Based Learning 

terlalu banyak anggota kelompok. Hasil proses diskusi terlihat bahwa hanya beberapa siswa yang aktif 

menyelesaikan masalah, sedangkan siswa yang lain cenderung pasif. Pendapat pernyataan ini tidak sesuai 

dengan pendapat Lestari dan Yudhanegara (2015:43), pembelajaran berbasis masalah merupakan model 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi dan keterampilan penyelesaian masalah serta memperoleh pengetahuan baru 

terkait dengan permasalahan tersebut[6]. Oleh sebab itulah hasil belajar kelas eksperimen lebih baik 
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dibandingkan dengan kelas kontrol. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa diharuskan dapat memahami 

masalah yang harus diselesaikan dan bagaimana cara penyelesaianya. Ketika siswa tidak dapat memahami apa 

yang harus dikerjakan, siswa akan berdiam diri tanpa respon apapun. Pendapat ini sesuai dengan teori kognitif 

(Lestari dan Yudhanegara 2015:31) yaitu, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan 

respon. Lebih daripada itu tingkah laku seseorang juga ditentukan persepsi serta pemahamanya tentang situasi 

yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran[7]. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan:  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, maka diperoleh simpulan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Think 

Pair Share dan model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru pada 

materi Bentuk Aljabar. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis bahwa thitung = 4,76 yang tidak terletak didaerah 

penerimaan H0, yaitu tidak terletak antara -2,00 sampai 2,00 

Saran:  

Adapun saran yang penulis dapat uraikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada materi Bentuk Aljabar. 

2. Didalam proses pembelajaran guru sebaiknya memilih model pembelajaran dengan cermat sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

3. Guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang aktif dan tidak monoton agar siswa tidak jenuh berada di 

dalam kelas.  

4. Dalam penelitian ini perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap model pembelajaran Think Pair Share 

dan model pembelajaran Problem Based Learning dengan materi yang berbeda. 
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Pada saat siswa menerima materi eksponen, siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi. Karena kesulitan itu, siswa juga mengalami kesulitan dalam 

memahami logaritma, karena loharitma merupakan materi kebalikan dari eksponen. 

Akibat kesulitan tersebut, siswa dapat melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal logaritma. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan jenis kesalahan dari 

siswa menyelesaikan soal logaritma. Penelitian dilakukan di SMA ITP Surabaya 

dengan penelitian sampling dari MIA X 3 kelas. Metode penelitian penggunaan 

deskriptif kualitatif. Data mendapatkan dari menulis soal. Data dari uji tertulis 

menganalisis dengan langkah-langkah Polya untuk mendapatkan jenis kesalahan yang 

siswa lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan siswa devide menjadi 

empat jenis mana pemahaman konsep, prinsip perencanaan, operasi dan refleksi. 

Sebagian besar kesalahan yang siswa lakukan berulang-ulang adalah pemahaman 

konsep, prinsip perencanaan, operasi, dan refleksi. Dari mendapatkan hasil, itu bisa 

menyimpulkan bahwa siswa kelas X MIA 3, melakukan semua jenis kesalahan yang 

didasarkan pada langkah-langkah Polya untuk menganalisis soal data dengan total 

jumlah jenis kesalahan. 

 

Kata kunci: Kesalahan Siswa, Polya, Logaritma 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan zaman, manusia selalu melakukan inovasi perubahan dalam segala hal baik dalam 

membangun ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini. Untuk mendukung 

perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia membutuhkan ide, pemikiran yang logis dan kreatifitas 

yang bisa didapatkan melalui pendidikan. 

Menurut Soyomukti (2013:27) “pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam 

situasi yang bertujuan memberdayakan diri.” Sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri merupakan wahana 

penting untuk membangun manusia. Dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan 

bersama Diknas Pendidikan selalu berinovasi untuk memperbarui kualitas pendidikan, agar dapat disesuaikan 

dengan berkembangnya zaman dan teknologi, untuk itu dibentuk kurikulum yang dapat digunakan sebagai tolak 

ukur keberhasilan pendidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

menyebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu”. Untuk saat ini sekolah-sekolah sudah menjalankan Kurikulum 2013 sebagai ganti 

dari Kurikulum KTSP, tujuan dari Kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang kreatif dan aktif di dalam 

kelas serta membentuk pembelajaran yang menyenangkan. 

Menurut Wenger (dalam Huda, 2007:2) menyatakan bahwa: Pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang 

dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang 

berhenti dilakukan seseorang. Lebih dari itu pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan pada level yang berbeda-

beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial. 

Pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas, diperlukan juga proses pembelajaran karena proses 

pembelajaran dapat membuat siswa menjadi aktif, kreatif, inovatif, memotivasi serta membentuk psikologis 

siswa. 

Matematika dapat membuat siswa menjadi kreatif, karena itu matematika merupakan pelajaran yang penting 

dan siswa wajib untuk menerimanya dari semua tingkatan sekolah, mulai dari yang terendah hingga tingkatan 

sekolah tertinggi. Menurut Haryono (2014:6) “matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang 
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bersifat pasti (eksakta)”. Matematika memiliki manfaat sebagai dasar ilmu pengetahuan lain dan membantu 

untuk berfikir logis. Sedangkan tujuan matematika adalah: 1) digunakan untuk penalaran pola dan sifat 

matematika. 2) memecahkan masalah yang meliputi memahami masalah dan merancang model matematika. 3) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. 

Materi logaritma juga merupakan bagian dari ilmu matematika, logaritma adalah operasi matematika yang 

merupakan kebalikan dari eksponensial.. Saat siswa menyelesaikan soal logaritma, siswa selalu mendapatkan 

kesulitan dalam memahami soal maupun saat menjawabnya. Kesulitan yang di hadapi siswa saat menyelesaikan 

soal sebagai berikut. 1) kesulitan memahami soal, siswa tidak menuliskan atau tidak lengkap dalam menuliskan 

informasi yang diketahui dan ditanyakan. 2) kesulitan membuat model matematika, siswa menggunakan model 

matematika yang salah, siswa tidak mampu mengubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika. 3) kesulitan 

melakukan komputasi. 4) kesulitan menarik kesimpulan, siswa tidak mampu menulis kesimpulan sesuai 

pertanyaan soal, karena salah saat melakukan penghitungan (dalam Huda dan Agustina, 2013). 

Saat siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal logaritma, siswa akan melakukan kesalahan-

kesalahan saat penyelesaiannya. Faktor-faktor penyebab kesalahan siswa saat menyelesaikan soal  adalah 

sebagai berikut. 1) kurangnya penguasaan bahasa, sehingga siswa seringkali kesulitan dalam memahami maksud 

dari soal. 2) tidak teliti dalam menghitung dan tidak paham saat guru menjelaskan materi logaritma. 3) 

kebiasaan belajar yang tidak teratur. 4) kondisi siswa yang terganggu saat melakukan tes seperti: sakit, tergesa-

gesa, dan gugup (dalam Wulandari, 2014) 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik kepada jenis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat 

menyelesaikan soal logaritma. Karena soal logaritma merupakan jenis soal yang sulit untuk diselesaikan dan 

merupakan materi lanjutan dari eksponensial. Saat siswa menerima materi eksponensial, banyak siswa yang 

mengalami kendala dalam memahami sifat eksponensial, hal ini dapat di lihat dari hasil UTS dari siswa kelas X 

Mia 3 yang tidak memenuhi KKM yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Karena siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami sifat eksponensial, maka siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami sifat 

logaritma, dikarenakan logaritma adalah materi invers (kebalikan) dari materi eksponensial dan siswa akan 

melakukan kesalahan saat menyelesaikan soal logaritma. Untuk itu, peneliti memilih melakukan penelitian pada 

jenis-jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal logaritma, tetapi hanya dibatasi menganalisis beberapa jenis 

kesalahan saja, karena untuk menyesuaikan waktu penelitian yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Pada Materi Logaritma KelasX MIA Di SMA ITP Surabaya”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:9) 

menyatakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”. 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari tes. Tes dilakukan agar peneliti mendapat data berupa kesalahan-

kesalahan siswa saat menyelesaikan soal logaritma, selain itu tes bertujuan untuk menemukan letak kesalahan 

yang biasa dilakukan oleh siswa. Tes akan diberikan kepada seluruh siswa kelas X MIA 3, yang ditentukan oleh 

pendidik sebagai sampel penelitian. Sedangkan sumber data berasal dari kelas X MIA 3 SMA ITP Surabaya. 

Seluruh siswa dalam kelas X MIA 3, berjumlah 32 siswa dalam satu ruangan kelas. 

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dan di bantu dengan Teori penyelesaian soal Polya. 

 

III. PEMBAHASAN 

Kesalahan memahami konsep, jenis kesalahan ini terdapat 64 kesalahan pada soal nomor 1a dan 2, 

sedangkan nomor 1b terdapat 60 kesalahan, dan soal nomor 3 terdapat 47 kesalahan. Kesalahan merencanakan 

prinsip, jenis kesalahan ini terdapat 39 kesalahan pada soal 1a, 62 kesalahan pada soal 1b, 61 kesalahan pada 

soal 2 dan 72 kesalahan pada soal 3. Kesalahan melaksanakan operasi, jenis kesalahan ini terdapat 18 kesalahan 

pada soal 1a, 69 kesalahan pada soal 1b, 21 kesalahan pada soal 2 dan 75 kesalahan pada soal 3. Kesalahan 

refleksi, jenis kesalahan ini terdapat 12 kesalahan pada soal 1a, 22 kesalahan pada soal 1b, 20 kesalahan pada 

soal dan 25 kesalahan pada soal 3. 

Berdasarkan hasil dari tes yang didapatkan oleh peneliti di kelas X MIA 3 SMA ITP Surabaya, pada tabel 

4.1 peneliti mendapatkan sebagian besar kesalahan yang dilakukan siswa dari soal 1 sampai 3 adalah kesalahan 

memahami konsep dengan jumlah kesalahan sebesar 260 kesalahan. Kesalahan merencanakan prinsip dengan 

jumlah kesalahan sebesar 234 kesalahan. Kesalahan melaksanakan operasi dengan jumlah kesalahan sebesar 183 

kesalahan. Kesalahan refleksi dengan jumlah kesalahan sebesar 79 kesalahan. Sebanyak 8 siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal, yaitu 2 orang tidak menyelesaikan soal 1b, dan 6 siswa tidak menyelesaikan soal 3. 
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Kesalahan konsep terdapat dua tahapan, yaitu D1 dan D2, kesalahan pada tahapan ini banyak terjadi pada 

soal 1a dan soal 2 dengan jumlah masing-masing sebanyak 64 kesalahan, sedangkan soal 1b terdapat 60 

kesalahan dan soal 3 terdapat 47 kesalahan. Kesalahan konsep terjadi karena siswa tidak menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan, penulisan konsep ini perlu karena pada materi persamaan logaritma terdapat lima 

bentuk yang memiliki syarat dan penyelesaian yang menyerupai, sehingga sering terjadi kesalahan pada langkah 

penyelesaian berikutnya. 

Kesalahan prinsip terdapat beberapa tahapan penyelesaian. Kesalahan pada tahapan ini banyak terjadi pada 

soal 3 dengan jumlah kesalahan 72, soal 1b dengan jumlah 62 kesalahan, soal 2 dengan jumlah 61 kesalahan, 

sedangkan soal 1a terdapat 39 kesalahan. Kesalahan prinsip biasa terjadi pada saat pemfaktoran persamaannya, 

atau pada saat mencari akar-akarnya setelah difaktorkan. Selain itu, siswa juga melakukan kesalahan saat 

menyelesaikan tahap M1, tahap ini berkaitan erat dengan konsep tahap D1, bila siswa tidak menuliskan D1 pasti 

siswa melakukan kesalahan. 

Kesalahan operasi terdapat tiga tahapan, kesalahan pada tahapan ini banyak terjadi pada soal 3 dengan 75 

kesalahan, soal 1b dengan 69 kesalahan, soal 2 dengan 21 kesalahan, dan soal 1a dengan 18 kesalahan. Tahap 

awal langkah ini dengan jumlah kesalahan terbesar, karena siswa sering salah menuliskan syarat yang harus 

dipenuhi agar bisa menuliskan HP. Sedangkan kesalahan pada tahap berikutnya terjadi karena siswa kurang 

teliti dalam pengerjaannya, yaitu salah dalam mensubstisusikan akar persamaannya ke dalam syarat persamaan. 

Selain itu terdapat juga kesalahan pada ketiga tahap ini, dikarenakan siswa tidak menuliskannya. 

Kesalahan refleksi hanya terdapat satu tahapan saja, yaitu R1. Kesalahan pada tahapan ini dikarenakan 

apabila siswa salah dalam menuliskan HP atau siswa tidak menuliskan HP. Kesalahan terbesar terdapat pada 

soal 3 dengan 25 kesalahan, soal 1b dengan 22 kesalahan, soal 2 dengan 20 soal, dan soal 1a dengan 12 

kesalahan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berikut kesimpulan dari penjabaran jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

logaritma. Peneliti menggunakan empat langkah Polya dan menguraikan menjadi beberapa tahapan 

penyelesaian. Pada tes yang diberikan kepada siswa sebanyak tiga soal, peneliti mendapatkan siswa melakukan 

empat kesalahan dalam menyelesaikan tes, yaitu kesalahan konsep, prinsip, operasi dan refleksi. Kesalahan 

terbesar terdapat pada kesalahan konsep. Lalu kesalahan terbesar berikutnya adalah kesalahan prinsip, kesalahan 

operasi dan kesalahan terkecil adalah kesalahan refleksi. 

Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut. 

a. Bagi guru mata pelajaran matematika, sebaiknya pada saat penyampaian materi harus mementingkan 

pemahaman materi pada siswa, bila siswa di rasa kurang memahami, guru perlu mengulang kembali agar 

siswa tidak mengalami kesulitan yang banyak. Selain itu, guru juga harus memberikan banyak latihan 

individu kepada siswa karena dengan perbanyak latihan maka siswa akan terbiasa dengan soal yang akan 

dikerjakan. 

b. Bagi siswa, sebaiknya pada saat menerima materi dari guru harus memperhatikan dengan baik dan fokus 

kepada pelajaran. Bila kurang memahami materi harus bertanya kepada teman atau guru, bukan sebaliknya 

dengan berdiam diri. Selain itu, siswa juga harus sering berlatih mengerjakan soal baik di sekolah maupun di 

rumah. 

c. Bagi mahasiswa prodi matematika, sebaiknya skripsi ini digunakan sebagai pembelajaran dalam mengajar, 

terutama materi logaritma. Materi ini membutuhkan konsentrasi dan pemahaman materi untuk bisa 

menyelesaikannya. 

d. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu perlu penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang 

sempurna. Penelitian tersebut akan menjadi pengembangan penelitian ini atau sebagai pembanding untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. 
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Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Kartika Nasional Plus Surabaya mengenai 

hal-hal tentang soal cerita berdasarkan Prosedur Newman. Adapun masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) 

Apa saja kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. (2) Apa saja faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Pengumpulan data dilakukan dengan 

tes dan wawancara.Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita.Subyek penelitian ini adalah 2 siswa 

dari 19 siswa kelas VIII.2 SMP Kartika Nasional Plus yang didasarkan pada 

kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh siswa ditinjau dari jenis kesalahannya. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Apa saja 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika adalah: 

(a) kesalahan membaca soal, (b) kesalahan memahami soal, (c) kesalahan 

transformasi, (d) kesalahan keterampilan proses, (e) kesalahan penulisan hasil. (2) 

Faktor-faktor kesalahan tersebut adalah: (a) siswa tidak mampu memaknai arti setiap 

kata, istilah, atau simbol dalam soal, (b) siswa tidak mampu menjelaskan apa saja 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan lengkap, (c) siswa tidak mampu 

membuat model matematis atau tidak mengetahui apa saja rumus yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal, (d) siswa tidak mampu melakukan prosedur 

atau langkah-langkah yang digunakan dengan tepat, (e) siswa tidak mampu 

menemukan hasil akhir sesuai prosedur, (f) siswa tidak suka menghitung.  

 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Soal Cerita, Newman 

 

I. PENDAHULUAN 
Dalam Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  

Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar  siswa  secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  kekuatan spritual-

keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  

dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan negara.  Dalam  usaha  mengembangkan  potensi  tersebut  salah  satunya  

melalui pembelajaran matematika.  Menurut Permendiknas No 22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika  

perlu  diberikan  kepada  semua  siswa  mulai  dari  sekolah  dasar  untuk membekali  siswa  dengan  

kemampuan  berpikir  logis,  analitis,  sistematis,  kritis  dan kreatif serta kemampuan bekerjasama  siswa.   

Matematika merupakan pelajaran yang penting dan peserta didik wajib untuk menerimanya dari jenjang 

Taman Kanak-Kanak hingga masuk Perguruan Tinggi. Menurut Runtukahu matematika tidak bisa didefinisikan 

secara pasti karena matematika bercabang-cabang seiring perkembangan zaman. Menurut Johnson dan Rising 

(dalam Haryanti, 2015:14) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan matematika adalah Pola berpikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logis, dan matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa 

simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Sedangkan tujuan matematika adalah: 1) digunakan untuk 

penalaran pola dan sifat matematika. 2) memecahkan masalah yang meliputi memahami masalah dan 
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merancang model matematika. 3) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan matematika biasanya dituangkan dalam soal 

cerita. Soal cerita matematika memberikan gambaran yang nyata permasalahan kehidupan yang sebenarnya. 

Pemberian soal cerita dimaksudkan untuk mengenalkan kepada siswa tentang manfaat matematika dan untuk 

melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari.Selain itu, 

soal cerita diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang membutuhkan pemahaman dan penalaran. Namun 

kenyataannya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami arti kalimat-kalimat dalam soal cerita, 

kurangnya keterampilan siswa dalam menerjemahkan kalimat sehari-hari ke dalam kalimat matematika dan 

unsur mana yang harus dimisalkan dengan suatu variabel. 

Kondisi seperti ini terjadi pula pada kelas VII.2 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan guru matematika yang mengajar di kelas VII.2, bahwa penguasaan materi 

matematika oleh siswa tergolong rendah. Salah satu materi matematika yang penguasaan siswa rendah adalah 

pokok bahasan masalah-masalah perbandingan bentuk soal cerita, dimana pada materi tersebut masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan. 

Dengan demikian, peneliti tertarik kepada jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Peneliti 

hanya akan menganalisa beberapa jenis kesalahan saja. Meliputi lima langkah penyelesaian sesuai dengan 

langkah pemecahan masalah sesuai prosedur Newman yaitu : 1) Kesalahan membaca, 2) Kesalahan memahami, 

3) Kesalahan transformasi, 4) Kesalahan keterampilan proses, dan 5) Kesalahan penulisan.  

Demi perbaikan pembelajaran matematika, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui analisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang ditinjau dari aspek kesalahan membaca, 

kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan penulisan sehingga 

letak-letak kesalahan dan kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dapat di ketahui secara jelas dan 

dapat menindaklanjuti dalam mengatasi hal tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan 

Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi Perbandingan Pada Siwa Kelas VII SMP Kartika 

Nasional Plus Surabaya”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena pada penelitian kualitatif 

tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakt empiris.Sugiyono (2013: 296) penelitian 

kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif harus berbekal teori yang luas 

sehingga mampu menjadi “human instrument” yang baik. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pekerjaan siswa dalam mengikuti tes dan wawancara. Tes 

dilakukan agar peneliti mendapat data berupa kesalahan-kesalahan peserta didik saat menyelesaikan soal. Tes 

akan diberikan kepada seluruh peserta didik dalam salah satu kelas yang ditentukan oleh pendidik sebagai 

sampel penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan agar peneliti mendapat data berupa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kesalahan saat menyelesaikan soal yang bisa berasal dari faktor internal atau faktor eksternal. 

Wawancara dilakukan saat peneliti sudah mendapatkan data dari tes, peserta didik yang di wawancara adalah 

peserta didik yang melalukan banyak kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika untuk mengetahui 

letak kesalahan atau jenis-jenis kesalahan. 

 Sumber data yang digunakan yaitu dari siswa kelas VII.2 SMP Kartika Nasional Plus tahun ajaran 

2016/2017 dengan jumlah siswa laki-laki 9 anak dan jumlah siswa perempuan 10 anak. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November 2017. Peneliti menggunakan kelas VII.2 karena kelas tersebut memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan wawancara. Tes yang 

digunakan pada penelitian ini adalah soal cerita berbentuk uraian berjumlah lima butir soal. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data tersebut peneliti memperoleh total skor dari masing-masing jenis kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa. Skor yang terendah adalah siswa yang paling banyak melakukan kesalahan yaitu di jenis kesalahan 

comprehension (memahami soal)di bagian menuliskan apa saja yang ditanya soal dengan lengkap dan skor yang 

tertinggi adalah siswa yang mampu menyelesaikan soal cerita atau siswa yang paling sedikit melakukan 

kesalahan yaitu di jenis kesalahan comprehension (memahami soal) di bagian menuliskan apa saja yang 

diketahui dari soal dengan lengkap. 

B. Pembahasan 

Dari hasil penelitian tes soal cerita pada materi pelajaran perbandingan, menunjukkan bahwa masih terdapat 

siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan. Kesalahan terbanyak yang 
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dilakukan siswa yaitu di kesalahan memahami (comprehension) di bagian menuliskan ditanya sebanyak 32 

pekerjaan siswa yang benar, yang kedua kesalahan terletak di kesalahan keterampilan proses (process skill) 

sebanyak 34 pekerjaan siswa yang benar, yang ketiga kesalahan terletak di kesalahan transformasi 

(transformation) sebanyak 37 pekerjaan siswa yang benar, yang keempat kesalahan terletak di kesalahan 

membaca soal (reading) sebanyak 52 pekerjaan siswa yang benar, yang kelima kesalahan terletak di kesalahan 

penulisan hasil (encoding) sebanyak 56 pekerjaan siswa yang benar, dan yang terakhir kesalahan paling sedikit 

dilakukan siswa yaitu di kesalahan memahami soal (comprehension) di bagian menuliskan diketahui sebanyak 

57 pekerjaan siswa yang benar. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai jenis dan faktor kesalahan yang dilakukan subyek kelas VII.2 

dalam menyelesaikan masalah-masalah perbandingan dalam bentuk soal cerita adalah sebagai berikut: 

1. Jenis kesalahan terbanyak sampai paling sedikit yang dilakukan subyek dalam menyelesaikan masalah-

masalah perbandingan dalam bentuk soal cerita peneliti menyajikan dari paling atas adalah kesalahan 

terbanyak sampai ke bawah adalah kesalahan paling sedikit dilakukan oleh siswa sebagai berikut: 

a. Kesalahan memahami (comprehension) dibagian menuliskan apa saja yang ditanya dalam soal 

b. Kesalahan keterampilan proses (process skill) 

c. Kesalahan transformasi (transformation) 

d. Kesalahan membaca soal (reading) 

e. Kesalahan penulisan hasil akhir (encoding) 

f. Kesalahan memahami (comprehension) dibagian menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal 

2. Faktor kesalahan subyek dalam menyelesaikan masalah-masalah perbandingan dalam bentuk soal cerita 

adalah: 

a. Tidak memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. 

b. Tidak memahami apa yang di ketahui dan ditanyakan dalam soal sehingga subyek tidak dapat 

mendeskripsikan soal cerita kedalam bentuk model matematika. 

c. Lupa akan rumus untuk menyelesaikan jawaban soal. 

d. Kurang teliti dalam melakukan perhitungan. 

e. Subyek kurang berminat dengan materi pelajaran matematika khususnya mater perbandingan bentuk 

soal cerita 

f. Subyek tidak suka menghitung. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, untuk mengatasi kesalahan siswa dalam memahami konsep 

perbandingan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam mengajarkan suatu konsep perbandingan guru harus menggunakan alat peraga yang 

sesuai, sehingga siswa dapat menerima materi pelajaran dengan baik. 

2. Hendaknya guru lebih sering memberikan kuis sebagai motivator agar siswa lebih semangat lagi 

belajarnya. 

3. Guru hendaknya memberikan penekanan dalam mengajar mengenai materi prasyarat seperti melakukan 

operasi pembagian bilangan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. 

Guru hendaknya member penekanan dalam mengajar mengenai materi yang dominan terjadi kesulitan pada 

siswa yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahan. 
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Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan bahwa pelajaran matematika di 

sekolah kebanyakan monoton, guru memberi pola pada siswa, dan mereka hanya 

menerimanya. Jadi matematika itu membosankan dan tidak menyenangkan. Untuk 

menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan metode pengajaran untuk membuat siswa 

aktif dalam belajar. Salah satu metode yang digunakan oleh reseacher adalah 

pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini menggunakan metode kelompok 

untuk menyelesaikan masalah matematika. Jadi dengan metode ini akan membuat 

siswa lebih aktif dalam aktivitas belajar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Prapanca 2 Surabaya dan penelitiannya hanya 

memilih satu kelas. Hal ini untuk sekolah invokasi kelas satu di bidang akuntansi. 2. 

Dalam penelitian ini, penelitian ingin mengetahui apakah pembelajaran berbasis 

masalah atau tidak berbasis masalah, dengan menggunakan metode pembelajaran 

berbasis masalah dalam pelajaran matematika. Definisi efektif dari penelitian ini 

setelah pelajaran adalah positif, dan hasil penelitiannya adalah klasik yang lengkap. 

Hasil penelitian ini adalah kompetensi guru untuk mengelola pembelajaran baik 

dengan hasil 3,16. Kegiatan siswa dalam pembelajaran aktif dengan persentase hasil 

89,81%. Siswa merespon setelah pelajaran positif dengan persentase 92,29%. Dan 

hasil penelitiannya lengkap klasik, karena persentase sampai 86,20%. Jadi, dari 

semua hasil dapat mendeskripsikan metode pengajaran aplikasi dengan pembelajaran 

berbasis masalah untuk mengajarkan SPLTV efektif. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Problem Basaed Learning 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu bangsa. kemajuan pendidikan dalam satuan jangka 

panjang akan dapat memprediksi kualitas bangsa pada sekian puluh tahun kedepan. Hasil dari pendidikan yang 

terencana adalah buah dimana masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi. Masyarakat suatu Negara yang 

maju akan melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan keberadaan pendidikan demikian 

pentingnya. 

Untuk memperoleh pendidikan yang maju , tinggi dan berkembang, perlu adnya seperangkat kurikulum 

yang bak untuk diberikan kepada siswa dalam tingkatan suatu pendidikan masing-masing seperti satuan 

pendidikan sekolah dasar, satuan pendidikan sekolah menengah pertama,dan satuan satuan sekolah menengah 

atas. Kurikulum berperan sebagai jembatan untuk menuju ke tujuan pembelajaran. Kurikulum diurakan atas 

beberapa mata pelajaran bagi sekolah dasar , sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan 

perkuliahan. Dan mata pelajaran yang ada disetiap tingkatan baik di tingkat dasar sampai dengan tingkat 

perguruan tinggi adalah matematika. 

Hampir setiap orang mengatakan matematika itu penting yang ditunjukkan dengan adanya pelajaran 

matematika hampir disetiap kurikulum program studi tiap tngkatan seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kemyataannya menunjukkan matematika menjadi 

permasalahan hamper disetiap tingkatan. Banyak siswa yang kesulitan memahami plajaran matematika . hal ini 

bisa dikarenakan matematika adalah materi sulit,bersifat abstrak, menjenuhkan, dan membosankan. Utuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Maka guru harus memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentunya yang sesuai dengan kondisi siswa. 

(dalam Rusman 2012; 132) sreategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Upaya mengimplementasikan rencana 

pembelajaran yang telah disusundapat tercapai secara optimal, maka diperlukan suatu metode untuk 

merealisasikan strategi pembelajaran tersebut oleh sebab itu, strategi berbeda dengan metode. Strategi 
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menunjukan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengankata lain, strategi adalah a plan of operation achieving 

something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. 

Memilih suatu model pembelajaran harus disesuaikan dengan realitas dan situasi kelas yang ada, serta 

pandangan hidup yang akan dihasilkan dari proses kerja sama yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Hal 

itu menujukan interpretasi atas hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa system. Mill 

(dalam Rusman 2012: 132) model adalah bentuk representasi akurat, sebagai proses actual yang memungkinkan 

seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model iyu. Pengertian model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan belajar, dirancang 

berdasarkan proses anlisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implementasinya pada tingkat 

operasional didepan kelas. 

Prose pembelajaran yang menekankan berbagai tindakan dan kegiatan adalah pembelajaran dengan 

menggunakan modle tertentu. Salah satu model pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk 

mengembangkan motivasi dan kemampuan pmecahan masalah pada siswa adalah odel pwmbwlajaran Problem 

Based Lerning. 

Kosasih(2014; 88) Problem Based Lerning adalah model pembelajaran yang berdasarkan pada masalah-

masalah yang dihadapi siswa terkait dengan kompetensi dasar yang sedang dipelajari siswa. Masalah yang 

dimaksud bersifat nyata atau sesuatu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan pelik bagi siswa. Hal ini berbeda 

dengan model pemmbelajaran penemuan yang masalahnya cenderung direkayasa karena tujuannya bukan 

mencari solusi, melainkan untuk menemukan sesuatu atau hal-hal yan harus dikuasai siswa, sesuai dengan 

tuntunan kompetensi dasar dalam kurikulum. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalampenelitian ini adalah 

Apakah penerapan model pembelajaran Problem Based Lerning efektif untuk pembelajran matematika pada 

materi SPLTV siswa kelas X Akuntansi 2 SSMK Prapanca 2 Surabaya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif tidaknya penerapan model pembelajran 

Problem Based Lerning dlam pembeljaran matematika pada materi SPLTV dikelas X Akuntansi 2 SMK 

Prapanca 2 Surabayatahun ajaran 2016/2017. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, desain penelitian yang digunakan adalah One-shot case 

study. Penelitian ini hanya dilakukan disatu kelas dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi 

SPLTV. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akutansi 2 SMK Prapanca 2 Surabaya tahun 

ajaran 2016/2017 dngan jumlah siswa 29 anak dari 38 anak. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, metode anget, dan 

metode tes. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dan juga digunakan untuk mendapatkan  data aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan  

model pembelajaran PBL. Metode angket digunakan untuk mendapatkan data respon siswa setelah mengikuti 

pembelajaran  menggunakan model pembelajaran PBL. Dan metode tes digunakan untuk mendapatan data hasil 

belajar siswa pada materi SPLTV. 

Data emampuan guru mengola pembelajaran di analisis dan ditentukan dengan kategori sebagai berikut : 

0,00-1,49 dikategorikan tidak baik 

1,50-2,49 dikategorikan kurang baik 

2,50-3,49 dikategorikan baik3,50-4,00  dikategorikan sangat baik    

 Arikunto (2010. 37) 

 

Kemampuan guru dikatan efektiv jika rata-rata kemampuan guru termasuk dalam kategori minimal baik. 

Data aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisi menggunakan rumus angat baik 

 

     T=  

     Femil(2015:50) 

 

Hasil presentase yang diperoleh dianalisis, jika presentase ketuntasan secara klasikal lebih dari 85% 

maka dapat dikatakan tuntas. 

 

III. PEMBAHASAN 

Kemampuan guru dalam selama penerapan pembelajaran Problem Based Learning ditentukan sesuai 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. Jika dalam proses pembelajaran sesuai RPP yang 

telah dibuat maka dapat dikatakan terlaksana dengan sangat baik jika kemampuan guru termasuk dalam 3,50 ≤ 
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KG ≤ 4,00. Kategori baik jika termasuk dalam 2,50 ≤ KG ≤ 3,49. Kategori kurang baik termasuk 1,50 ≤ KG ≤ 

2,49. Dan termasuk kategori tidak baik jika termasuk 0,00 ≤ KG ≤1,49. Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu pengamatan KBM mulaidari pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup. Selanjutnya yaitu suasana kelas. 

Dari proses pembelajaran tersebut dapat ditentukan rata-rata kemampuan guru selama proses penerapan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan Problem Based Learning termasuk dalam 

kategori baik, yaitu dengan rata-rata 3,16. 

Aktivitas siswa yang diteliti merupakan kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan siswa meliputi 

kegiatan yang aktif dan kegiatan yang tidak aktif. Kegiatan aktif diantaranya siswa mendengarkan guru dan 

memperhatikan penjelasan guru, Siswa membaca/ memahami materi di buku siswa / LKS, Siswa menulis yang 

relevan (mengerjakan kasus yang diberikan oleh guru), Siswa berdiskusi bertanya, menyampaikan pendapat/ ide 

kepda teman atau guru, Siswa menarik kesimpulan suatu prosedur/ konsep. Sedangkan perilaku yang tidak aktif 

atau menyimpang dari KBM contohnya bermain HP, bercanda dengan teman, makan dikelas dan tidur dikelas. 

Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran Probel Based Learning pada materi 

SPLTV didapat bahwa aktivitas siswa tergolong aktif 89,81% dan aktivitas siswa yang tergolong tidak aktif 

sebesar 10,19%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kegiatan yang aktif lebih besar dari pada kegiatan yang 

tidak aktif. Maka aktivitas siswa pada pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning pada materi 

SPLTV dapat dikatakan aktif 

Respon siswa mengenai pembelajaran Problem Based Learning pada materi SPLTV di kelas X Akutansi 

2 SMK Prapanca 2 Surabaya tahun ajaran 2016/2017 adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa yang 

memilih positif terhadap pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based Learning dengan 

presentase 92,29%. Telah memenuhi ketegori positif yaitu ≥ 85%. 

Dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajran menggunakan Problem Based Learning pada materi 

SPLTV mendapatkan respon positif. 

Setelah menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning dan diberikan tes akhir pembelajaran, 

dengan KBM yang sudah ditetapkan yaitu ≥ 75 maka dapat dikatakan tuntas. Untuk selanjutnya, nilai yang 

diperoleh dianalisis untuk mengetahui presentase ketuntasan klasikal yaitu dengan presentase ≥ 85%. Dari 29 

siswa diketahui 25 siswa tuntas dan 4 siswa belum tuntas. Dari ketuntasan siswa secara individual diperoleh 

presentase ketuntasan klasikal sudah terpenuhi. Yaitu ≥ 85%. Dengan demikian model pembelajaran Problem 

Based Learning pada materi SPLTV dapat dikatakan tuntas.. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasrkan hasil analisis pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran termasuk  dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 

yang diperoleh 3,16%. 

b. Aktivitas siswa selama pembelajaran termasuk dalam kategori aktif dengan presentase yang dipperoleh 

89,81%. 

c. Respon siswa setelah mengikuti pembelajaran positif dengan presentase 92,29%. 

d. Hasil belajar siswa secara klasikal tuntas dengan presentase 86,20%. 

Dengan keempat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 

PBL pada materi SPLTV dikelas X Akuntasi 2 SMK Prapanca 2 Surabaya adalah efektif. 

Saran 

a. Para guru agar dapat mengembangkan pembelajaran berbasi masalah Problem Based Learning untuk 

meningkatkan kemampuan siswa serta hasil belajar siswa. 

b. Hendaknya guru membutuhkan waktu panjang untuk menerapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah Problem Based Learning pada materi SPLTV karena siswa akan lebih 

mudah memahami materi menggunakan masalah Problem Based Learning. 

c. Para siswa hendaknya menyadari akan pentingnya interaksi sosial dengan teman-temannya agar dapat 

bekerja sama dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran 

matematika. 

d. Mahasiswa jurusan pendidikan matematika agar dapat mengembangkan  pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Learning. 
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Perbedaan pola pikir setiap anak dipengaruhi oleh gaya belajar yang dimiliki oleh 

setiap anak. Dengan gaya belajar yang berbeda menimbulkan pemecahan masalah 

yang berbeda pula oleh setiap anak. Pertanyaan dalam penelitian ini “Bagaimana 

profil pemecahan masalah siswa yang mempunyai gaya belajar divergen, asimilasi, 

konvergen, dan akomodasi dikelas VII-B SMP Negeri 2 Gedangan?”. Gaya belajar di 

kelompokkan menjadi 4 yaitu gaya belajar divergen, asimilasi, konvergen, dan 

akomodasi. Dari 36 siswa kelas VII-B SMP Negeri 2 Gedangan diambil 4 subjek 

penelitian yang terdiri dari satu siswa dengan gaya belajar akomodasi, asimilasi, 

divergen, dan konvergen. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode tes tulis berupa essay dan metode wawancara. Hasil dari 

penelitian ini adalah anak yang bergaya belajar akomodasi dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan dengan mencari pokok-pokok yang diketahui kemudian menjawab 

soal serta memberi keterangan jadi pada soal yang diberikan. Anak yang bergaya 

belajar asimilasi dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh peneliti dapat 

menyelesaikan dengan sempurna, dimana anak tersebut menuliskan penyelesaian 

sesuai dengan sistematika yang benar. Anak  yang bergaya belajar divergen kurang 

sempurna dalam menyelesaikan masalah (soal) yang diberikan. Anak yang bergaya 

belajar konvergen menyelesaikan masalah (soal) yang diberi oleh peneliti dengan 

sempurna. 

 

Kata Kunci :Profil, Pemecahan Masalah, Gaya Belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat. (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003). Pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan 

seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga mempunyai pandangan yang luas untuk menggapai suatu 

cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dalam berbagai lingkungan serta memotivasi diri 

kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Salah satu pelajaran yang berperan penting dalam 

pendidikan adalah matematika.  

Matematika memiliki peran yang penting dalam pendidikan, karena matematika adalah ilmu dasar 

pengetahuan yang digunakan secara luas dalam berbagai kehidupan. Berdasarkan peran penting dari 

matematika, maka matematika di ajarkan di setiap jenjang pendidikan.Melalui pembelajaran matematika, dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis, cermat, efektif, dan efisien dalam 

pemecahan masalah.Menurut Polya (dalam siti, 2015) terdapat empat indikator kemampuan memecahkan 

masalah sebagai berikut: 

Memahami masalah Pada aspek memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah, 

melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan diantara fakta-fakta dan membuat formulasi 

pertanyaan masalah. Setiap masalah yang tertulis, bahkan yang paling mudah sekalipun harus dibaca berulang 

kali dan informasi yang terdapat dalam masalah dipelajari dengan seksama; Membuat rencana pemecahan 

masalah Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang harus 

dijawab. Dalam proses pembelajaran pemecahan masalah, siswa dikondisikan untuk memiliki pengalaman 

menerapkan berbagai macam strategi pemecahan masalah; Melaksanakan rencana pemecahan masalah untuk 

mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan hatihati. Diagram, tabel atau 

urutan dibangun secara seksama sehingga si pemecah masalah tidak akan bingung. Jika muncul 
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ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan 

masalah; dan Melihat (mengecek) kembali Selama melakukan pengecekan, solusi masalah harus 

dipertimbangkan.Solusi harus tetap cocok terhadap akar masalah meskipun kelihatan tidak beralasan. 

Berdasarkan aspek tersebut, tampak jelas bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran matematika 

adalah agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah. 

Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah diperlukan  gaya belajar untuk mempermudah 

proses pemecahan masalah. Menurut (Akhmad, 2011) Kolb mengklasifikasikan Gaya Belajar Siswa ke dalam 

empat kecenderungan utama yaitu: 

Concrete Experience (CE).Siswa  belajarmelalui perasaan (feeling), dengan menekankan segi-segi 

pengalaman kongkret,  lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. 

 Siswa melibatkan diri sepenuhnya melalui pengalama baru,  siswa  cenderung lebih terbuka dan mampu 

beradaptasi terhadap perubahan yang dihadapinya; Abstract Conceptualization (AC).Siswa belajar melalui 

pemikiran (thinking) dan lebih terfokus pada analisis logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman 

intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi.Siswa menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan 

observasinya menjadi teori yang sehat, dengan mengandalkan pada perencanaan yang sistematis; Reflective 

Observation (RO).Siswa belajar melalui pengamatan (watching), penekanannya mengamati sebelum menilai, 

menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif, dan selalu menyimak makna dari hal-hal yang diamati. Siswa 

akan menggunakan pikiran dan perasaannya untuk membentuk opini/pendapat, siswa mengobservasi dan  

merefleksi pengalamannya dari berbagai segi; dan Active Experimentation (AE). Siswa belajar melalui tindakan 

(doing), cenderung kuat dalam segi kemampuan melaksanakan tugas, berani mengambil resiko, dan 

mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Siswa akan menghargai keberhasilannya dalam menyelesaikan 

pekerjaan, pengaruhnya pada orang lain, dan prestasinya. Siswa menggunakan teori untuk memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan. 

Berdasarkan observasi dan konsultasi dengan guru mitra pada saat peneliti magang III di SMPN 

2Gedangan bahwa sekolah ini telah menerapkan Kurikulum 2013. Namun kenyataannya model pembelajaran 

yang digunakan adalah model pembelajaran langsung dimana guru memberikan materi dengan cara 

mencatatkan di papan tulis, menuliskan rumus-rumus yang akan digunakan, menjelaskan dengan ceramah, 

memberi soal, kemudian memberi pekerjaan rumah (PR) dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Hali ini 

menunjukkan bahwa kurangnya pendekatan antara guru dengan siswa sehingga gaya belajar siswa kurang 

diperhatikan dan siswa kurang menguasai materi, terutama adalah materi persamaan linier satu variabel. 

Pemilihan materi ini dikarenakan banyak penerapan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan  dengan materi persamaan linier satu variabel.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa profil pemecahan masalah ditinjau dari gaya 

belajar Kolb bermanfaat untuk melatih dan membantu kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika, sehingga hasil prestasi belajar siswa akan lebih baik. Oleh karena itu, peneliti 

memilih judul“Profil Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMPN 2 Gedangan ditinjau dari gaya belajar 

Kolb”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah yaitu: 1. 

Bagaimana profil pemecahan masalah matematika siswa yang bergaya belajar Kolb tipe asimilasi pada materi 

PLSV?, 2. Bagaimana profil pemecahan masalah matematika siswa yang bergaya belajar Kolb tipe divergen 

pada materi PLSV?, 3.Bagaimana profil pemecahan masalah matematika siswa yang bergaya belajar Kolb tipe 

konvergen pada materi PLSV?, 4. Bagaimana profil pemecahan masalah matematika siswa yang bergaya belajar 

Kolb tipe akomodasi pada materi PLSV?. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan : 1. Profil pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya belajar Kolb tipe asimilasi pada 

materi PLSV, 2. Profil pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya belajar Kolb tipe divergen pada 

materi PLSV, 3. Profil pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya belajar Kolb tipe konvergen pada 

materi PLSV, 4. Profil pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya belajar Kolb tipe akomodasi pada 

materi PLSV. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan profil pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari gaya belajar Kolb. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII-B SMPN 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan 

pada semester ganjil pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode angket yang digunakan untuk memperoleh 

informasi atau data gaya belajar siswa, metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data penjelasan 

dari siswa mengenai langkah – langkah pemecahan masalah yang sudah dilakukan, dan metode tes digunakan 

untuk memperoleh data kualitatif mengenai gambaran bagaimana siswa dari masing–masing tipe gaya belajar 

dalam memecahkan masalah matematika pada materi Persamaan Linier Satu Variabel. 
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Prosedur pengumpulan data dalam langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah : 

c. Menentukan sampel penelitian yaitu kelas VII-B  

d. Melaksanakan proses belajar mengajar di kelas VII-B  

e. Memberikan angket gaya belajar terhadap kelas tersebut yaitu kelas VII-B  

f. Menganalisis data. 

Pada instrumen penelitian ini, peneliti memberikan 40 pernyataan. Materi yang digunakan dalam 

instrumen ini adalah Persamaan Linier Satu Variabel. Dalam memudahkan penyusunan instrumen maka perlu 

digunakan kisi-kisi  skala gaya belajar beserta pedoman penskoran. 

Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis Angket Gaya Belajar, Analisis Tes Pemecahan 

Masalah Matematika. Dalam penelitian ini data dari angket gaya belajar yang telah diisi oleh siswa akan 

direkapitulasi. Siswa akan dikelompokkan berdasarkan kecenderungan mereka dalam belajar yaitu berdasarkan 

tipe gaya belajarkolb. Analisis tes pemecahan masalah matematika diperoleh berdasarkan pada hasil tes 

pemecahan masalah matematika dan hasil wawancara. Analisis yang dilakukan menggunakan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya yang terdiri dari beberapa tahap yaitu memahami masalah, perencanaan pemecahan 

masalah, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali. 

 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. 

Dari perbedaan gaya belajar berbeda pula cara menyelesaikan masalah (soal) yang diberikan. Anak yang 

mempunyai gaya belajar akomodasi, asimilasi, divergen, dan konvergen mempunyai perbedaan dalam 

menyelesaikan masalah (soal). 

1. Gaya belajar akomodasi 

Berikut akan peneliti lampirkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek penelitian yang bergaya 

belajar akomodasi. 

P : Selamat siang. 

SAK : Selamat siang bu. 

P : Setelah kamu pahami soal ini, apa saja 

informasi yang diketahui ? 

SAK : Yang pertama, 20 adalah soal yang harus 

dikerjakan, yang kedua “x” adalah soal 

yang diselesaikan Rizky, dan yang ketiga 7 

adalah sisa soal yang belum dikerjakan. 

P : Berapa banyak soal yang dikerjakan Rizky ? 

SAK : 13 bu 

P : Bagaimana penyelesaian dari soal tersebut ? 

SAK : 20 – 7  = x 

       13 = x 

Jadi, 13 adalah soal yang sudah dikerjakan 

oleh Rizky 

P : Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

tersebut ! 

SAK : Mengerti bu ! untuk mencari soal yang 

sudah dikerjakan langkah pertama soal yang 

sudah dikerjakan dikurangi dengan sisa soal 

yang belum dikerjakan sehingga dapat 

diketahui hasilnya. 

Menurut Polya dalam menyelesaikan suatu masalah terdapat empat langkah yaitu : 

a. Memahami masalah 

Dalam memahami masalah anak dengan gaya belajar akomodasi mampu memahami 

permasalahannya. Menyebutkan apa yang diminta pada permasalahan. Keterangan yang diberikan pun 

cukup untuk mencari apa yang diketahui dalam soal. Anak dengan gaya belajar akomodasi lebih suka 

untuk melibatkan diri secara langsung dan memperoleh pengalaman baru daripada berpatok pada teori-

teori yang ada sehingga lebih suka melakukan trial and error dalam penyelesaian suatu masalah. 

Sehingga mempermudah anak dalam menyelesaikan masalah. 

b. Merencanakan pemecahannya 

Informasi yang diketahui sudah cukup untuk menentukan penyelesaian dari permasalahan. 

Mampu merencanakan penyelesaian sebelumnya anak sudah permah mendapatkan soal yang serupa tapi 

dalam bentuk lain. Sehingga anak dapat merencenakan bagaimana cara untuk memecahkan masalahya. 

Apa yang ditanyakan dalam soal sudah cukup jelas, dan anak dengan gaya belajar akomodasi 

menuliskan dalam langkah–langkah merencanakan pemecahannya. 
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c. Menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah kedua 

Setelah memahami masalah dan merencanakan pemechan masalah, langkah selanjutnya yaitu 

menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah anak selalu memeriksa kembali apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah itu baru anak melakukan perhitungan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. Anak dengan gaya belajar akomodasi tidak menuliskan rumus menyelesaikan 

masalahnya, anak hanya menuliskan cara perhitungannya kemudian diketahui hasilnya. 

Setelah menyelesaikan masalah (soal) kemudian kami mewawancarai anak tersebut dan hasil 

wawancara kami yaitu “Mengapa kamu menyelesaikan soalnya seperti tersebut ?”. Anak dengan gaya 

belajar akomodasi menyelesaikan masalah (soal) tersebut hanya menuliskan pokok–pokok dalam soal 

tersebut, karena menurut anak dengan gaya belajar akomodasi yang terpenting hasil akhirnya benar. 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Setelah menyelesaikan masalah langkah berikutnya yaitu memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Langkah ini tidak dilakukan oleh anak dengan gaya belajar akomodasi karena sudah pernah 

menemui permasalahan seperti ini, namun cara penyelesaian yang digunakan berbeda dan hasil dari 

pemikirannya sendiri yang menurutnya lebih efektif. 

Siswa dengan tipe ini akan menyukai cara baru dan berani mengambil resiko, namun dalam 

mempelajari sesuatu akan lebih suka untuk mempelajari dari apa yang sudah dialami sebelumnya.  

2. Gaya belajar asimilasi 

P : Selamat siang. 

SAS : Selamat siang bu. 

P : Setelah kamu pahami soal ini, apa saja 

informasi yang diketahui ? 

SAS : “x” adalah soal yang diselesaikan Rizky, 

20 adalah soal yang harus dikerjakan, 

dan 7 adalah sisa soal yang belum 

dikerjakan bu. 

P : Berapa banyak soal yang dikerjakan 

Rizky ? 

SAS : Tiga belas bu 

P : Bagaimana caranya kok bisa 13? 

SAS : Jadi gini bu, diketahui PR-nya 20 soal. 

Kemudian sisa soal itu 7, nah ditanyakan 

soal yang dikerjakan bu. 

P : Lalu ? 

SAS : Caranya gini bu.  

7 + x = 20 

Jadi “x” = 13 bu. 

P : Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

tersebut ! 

SAS : Tahu bu ! dari soal yang sudah 

dikerjakan dan sisa soal yang belum 

dikerjakan kita dapat mencari nilai soal 

yang sudah dikerjakan. 

Menurut Polya dalam menyelesaikan suatu masalah terdapat empat langkah yaitu : 

a. Memahami masalah 

Dalam memahami masalah anak dengan gaya belajar asimilasi dapat memahami 

permasalahannya. Apa yang diketahui dan keterangan yang diberikan sudah cukup jelas. Keterangan 

yang diberikan cukup untuk mencari apa yang diketahui dalam soal. Anak dengan gaya belajar asimilasi 

mampu menyebutkan apa yang diminta pada permasalahan. 

b. Merencanakan pemecahannya 

Anak dengan gaya belajar asimilasi mampu membuat rencana penyelesaian masalah secara 

tepat. Anak dengan gaya belajar asimilasi mengaitkan konsep yang dia ketahui dengan informasi yang 

diketahui dengan baik.   

Apa yang ditanyakan dalam soal sudah cukup jelas, dan anak dengan gaya belajar asimilasi 

menuliskan dalam langkah–langkah merencanakan pemecahannya. 

c. Menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah kedua 

Setelah memahami masalah dan merencanakan pemechan masalah, langkah selanjutnya yaitu 

menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah anak selalu memeriksa kembali apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah itu baru anak melakukan perhitungan sesuai dengan rencana 
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yang telah dibuat. Anak dengan gaya belajar asimilasi mampu menyelesaikan masalah (soal) sesuai 

dengan rencana penyelesaian masalah yang dibuat.  

Setelah menyelesaikan masalah (soal)  kemudian kami mewawancarai anak tersebutdan hasil 

wawancara kami yaitu  “Mengapa kamu menyelesaikan soalnya seperti tersebut ?”. anak dengan gaya 

belajar asimilasi menyelesaikan masalah (soal) tersebut secara rinci karena dalam menyelesaikan 

masalah dengan bentuk soal cerita harus menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu kemudian apa 

yang ditanyakan karena dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan akan mempermudah 

dalam menyelesaikan masalah (soal) tersebut. Setelah menuliskan diketahui dan ditanyakan anak dengan 

gaya belajar asimilasi kemudian menjawab soal.  

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Setelah menyelesaikan masalah langkah berikutnya yaitu memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Anak bergaya belajar asimilasi mengatakan yakin dengan jawaban dan langkah–langkah 

pemecah masalah yang sudah dikerjakan, karena sudah menemukan hasil yang diminta.anak dengan gaya 

belajar asimilasi tidak memeriksa kembali setiap langkah yang dilakukan dengan detail dan hanya 

mengandalkan hasil perhitungan yang dilakukan. 

3. Gaya belajar divergen 

P : Selamat siang. 

SD : Selamat siang bu. 

P : Setelah kamu pahami soal ini, apa saja 

informasi yang diketahui ? 

SD : 20 adalah soal yang harus dikerjakan, 7 

adalah sisa soal yang belum dikerjakan. 

P : Berapa banyak soal yang dikerjakan 

Rizky ? 

SD : Tiga belas bu 

P : Bagaimana caranya ? 

SD : Saya buat kalimat matematika bu, seperti 

SD dulu.  

20 – x    = 7 

Jadi  –x  = 7 – 20 

         –x = -13  

           x = 13 

P : Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

tersebut ! 

SD : Mengerti bu! Untuk mencari soal yang 

sudah dikerjakan, dibuat model 

matematikanya terlebih dahulu dari soal 

yang sudah diketahui. 

Menurut Polya dalam menyelesaikan suatu masalah terdapat empat langkah yaitu : 

a. Memahami masalah 

Dalam memahami masalah anak dengan gaya belajar divergen butuh waktu untuk memahami 

permasalahannya. Apa yang diketahui dan keterangan yang diberikan sudah cukup jelas. 

Keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa yang diketahui dalam soal. Anak dengan 

gaya belajar divergen biasana menuliskan apa yang diketahui pada soal. 

b. Merencanakan pemecahannya 

Sebelumnya anak sudah pernah mendapatkan soal yang serupa tapi dalam bentuk lain. Sehingga 

anak dapat merencanakan bagaimana cara untuk memecahkan masalahnya. 

Rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah juga sudah pernah mereka dapatkan. 

Sehingga metode dan hasil yang lalu pernah digunakan dapat digunakan dalam permsalahan ini. 

Apa yang ditanyakan dalam soal sudah cukup jelas, sehingga anak dengan gaya belajar divergen 

menuliskan dalam langkah–langkah merencanakan pemecahannya. 

c. Menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah kedua 

Setelah memahami masalah dan merencanakan pemecahan masalah, langkah selanjutnya yaitu 

menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah anak selalu memeriksa kembali apa yang 

diketaui dan apa yang ditanyakan. Setelah itu baru anak melakukan perhitungan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. Anak dengan gaya belajar divergen mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan 

rencana yang dibuat, namun tidak mencantumkan informasi yang diketahui dengan jelas. 

Setelah menyelesaikan masalah (soal)  kemudian kami mewawancarai anak tersebutdan hasil 

wawancara kami yaitu  “Mengapa kamu menyelesaikan soalnya seperti tersebut ?”. Langkah 

penyelesaian masalah yang dilakukann  anak dengan gaya belajar divergen hanya disertai keterangan 
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singkat dan tidak ditulis secara teratur dan terurut. Dalam menjelaskan setiap langkah penyelesaian, anak 

yang bergaya belajar divergen hanya menjelaskan dengan singkat dan kurang memberikan keterangan 

sehingga membutuhkan pertanyaan pancingan. 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Setelah menyelesaikan masalah langkah berikutnya yaitu memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Langkah ini tidak dilakukan oleh anak dengan gaya belajar divergen. Setelah menyelesaikan 

masalah siswa hanya membaca kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan tanpa menghitung ulang, anak 

yang bergaya belajar divergen tidak percaya diri dengan keefektifan langkah–langkah pemecahan 

masalah yang sudah dikerjakan. 

4. Gaya belajar konvergen 

 

P : Selamat siang. 

SK : Selamat siang bu. 

P : Setelah kamu pahami soal ini, apa saja 

informasi yang diketahui ? 

SK : 20 adalah soal yang harus dikerjakan, 

dan 7 adalah sisa soal yang belum 

dikerjakan, “x” adalah soal yang 

diselesaikan Rizky bu. 

P : Berapa banyak soal yang dikerjakan 

Rizky ? 

SK : 13 bu 

P : Bagaimana caranya penyelesaiannya kok 

bisa 13? 

SK : Jadi begini bu, misalkan Rizky itu saya 

bu. Saya mempunyai 20 soal kemudian 

saya mengerjakannya dilambangkan “x” 

soal, ternyata sisa soal itu 7 bu, adi 20 

saya kurangkan 7 bu, jadi ketemu “13” 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban 

kamu ? 

SK : Yakin bu. 

P : Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

tersebut ! 

SK : Mengerti bu ! 

Menurut Polya dalam menyelesaikan suatu masalah terdapat empat langkah yaitu : 

a. Memahami masalah 

Dalam memahami masalah anak dengan gaya belajar konvergen cukup memahami 

permasalahannya. Apa yang diketahui dan keterangan yang diberikan sudah cukup jelas. 

Keterangan yang diberikan pun cukup untuk mencari apa yang diketahui dalam soal. Anak 

dengan gaya belajar konvergen juga mampu menyebutkan apa yang diminta pada permasalahan dan 

menjelaskan maksud dari apa yang diminta. 

b. Merencanakan pemecahannya 

Sebelumnya anak sudah pernah mendapatkan soal yang serupa tapi dalam bentuk lain. Sehingga 

anak dapat merencanakan bagaimana cara untuk memecahkan masalahnya. 

Rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah juga sudah pernah mereka dapatkan. 

Sehingga metode dan hasil yang lalu pernah digunakan dapat digunakan dalam permsalahan ini. Apa 

yang ditanyakan dalam soal sudah cukup jelas, sehingga anak dengan gaya belajar divergen menuliskan 

dalam langkah–langkah merencanakan pemecahannya. 

c. Menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah kedua 

Setelah memahami masalah dan merencanakan pemecahan masalah, langkah selanjutnya yaitu 

menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah anak selalu memeriksa kembali apa yang 

diketaui dan apa yang ditanyakan. Setelah itu baru anak melakukan perhitungan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. Anak dengan gaya belajar konvergen menyelesaikan penyelesaian masalah sesuai 

dengan rencana penyelesaian. Anak bergaya belajar konvergen menulskan langka–langkah penyelesaian 

secara terurut dan sistematis. 

Setelah menyelesaikan masalah (soal) kemudian kami mewawancarai anak tersebut dan hasil 

wawancara kami yaitu “Mengapa kamu menyelesaikan soalnya seperti tersebut ?”. Anak dengan gaya 

belajar konvergen mengatakan bahwa akan lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu dengan baik apabila 
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sesuatu tersebut tertulis atau terlihat. Anak bergaya belajar kovergen menuliskan langkah penyelesaian 

masalah dengan rapi dan terurut. 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Setelah menyelesaikan masalah langkah berikutnya yaitu memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Anak dengan gaya belajar konvergen tidak memeriksa dengan teliti penyelesaian 

permasalahan karen sudah sering mengerjakan dengan teori atau konsep yang sama. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data bab IV yang telah dilakukan peneliti, maka simpulan “Profil 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar Kolb” adalah sebagai berikut. 

1. Profil Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Gaya Belajar Kolb Tipe Divergen. 

Anak yang bergaya belajar divergen menggunakan pengalaman konkret untuk memahami permasalahan. Hal 

ini terlihat pada saat memahami masalah, subjek membutuhkan waktu untuk memahami permasalahan. 

Subjek divergen menggunakan observasi reflektif dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut terlihat pada 

saat subjek mencoba menggunakan cara lain untuk menyelesaikan masalah (soal).  

2. Profil Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Gaya Belajar Kolb Tipe Asimilasi. 

Anak yang bergaya belajar asimilasi dalam menyelesaikan masalah menggunakan observasi reflektif. Hal 

tersebut dapat diketahui dari bagaimana cara subjek mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan 

permasalahan. Subjek mampu mengingat konsep yang sesuai untuk menentukan soal yang sudah 

diselesaikan. Subjek asimilasi juga memiliki karakteristik dimana lebih cenderung menggunakan 

konseptualisasi abstrak. Hal tersebut terlihat pada saat menyelesaikan masalah, subjek menggunakan konsep 

yang simpel dan mudah untuk dipahami, selain itu subjek menyajikan informasi dengan baik lalu 

menuliskan langkah penyelesaian dengan terurut.  

3. Profil Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Gaya Belajar Kolb Tipe Konvergen.. 

Subjek konvergen dalam menyelesaikan masalah lebih menggunakan konseptualisasi abstrak. Hal tersebut 

terlihat pada saat subjek mampu menentukan konsep yang simpel dan mudah dipahami untuk 

menentukansoal yang sudah dikerjakan. Subjek konvergen juga mampu menyajikan langkah penyelesaian 

masalah secara terurut dan lengkap. Subjek konvergen juga memiliki karakteristik untuk lebih suka 

melakukan eksperimen aktif. Subjek mengatakan tidak ragu dengan langkah penyelesaian yang dilakukan 

dan mengatakan bahwa langkah yang dilakukan merupakan langkah yang efektif.  

4. Profil Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Gaya Belajar Kolb Tipe Akomodasi. 

Subjek akomodasi dalam menyelesaikan masalah cenderung dengan penggunaan pengalaman konkret. Hal 

tersebut dapat diketahui pada saat subjek melakukan penyelesaian permasalahan secara runtun. Subjek sudah 

pernah menemui permasalahan serupa dan subjek mampu mengingat dengan baik konsep atau langkah 

penyelesaian efektif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Subjek akomodasi juga cenderung 

melakukan eksperimen aktif. Pada permasalahan pertama, subjek juga mengatakan bahwa pernah menemui 

permasalahan serupa, namun subjek memilih untuk mencoba cara lain untuk menyelesaikan permasalahan 

karena merasa cara lain tersebut lebih efektif.  

Saran  

Bedasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut. 

1. Kata–kata yang digunakan pada angket gaya belajar harus lebih mudah dipahami oleh siswa agar mudah 

untuk dipahami. Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi pada guru karena seorang guru lebih mengerti 

kata–kata yang mudah dipahami oleh siswa. 

2. Pengisian angket gaya belajar harus dilakukan lebih dari satu kali agar memperoleh data yang lebih valid. 

Hal ini dapat dilakukan dengan bekoordinasi dengan guru mitra agar memperoleh waktu pengambilan data 

lebih lama. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari 

berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

1. Kedua orang tua saya yang tak kenal lelah memberikan semangat dan dukungan, serta doa yang selalu 

tak pernah henti untuk kesuksesan saya. 

2. Adikku tercinta yang selalu menemani dan memberi semangat disetiap malam 

3. Guru serta dosen pembimbing saya yang selalu membimbing dan membuka fikiran saya untuk bisa 

menyelesaikan makalah seminar nasional dengan baik 

4. Sahabat-sahabatku di kampus yang selalu menemani, membantu, memotivasi serta memberikan 

semangat dan selalu ada disaat suka maupun duka selama 4 tahun ini. 

5. Teman-teman penghuni Matematika 2013/B, terima kasih atas kerjasama dan semangatnya dalam 

meraih masa depan yang cerah 
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6. Murid-muridku semasa magang 3 di SMPN 2 Gedangan kelas VII A dan VII B yang selalu 

memberikan semangat serta doa yang tulus untukku agar bisa menyelesaikan proses pengerjaan 

makalah seminar nasional dan bisa menjadi orang yang sukses 

7. Semua pihak yang telah membantu terselesainya makalah seminar nasional ini 
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Matematika seharusnya menjadi ilmu yang mudah untuk dipelajari karena 

matematika telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya 

kemampuan matematika siswa masih rendah. Banyak siswa yang berpendapat bahwa 

matematika sulit untuk dipelajari sehingga siswa malas untuk belajar matematika. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat membangkitkan minat belajar 

matematika siswa. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk : (1) mengetahui 

pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika, (2) jenis motivasi yang lebih 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika, dan (3) pengaruh tingkat motivasi 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan hasil pembahasan kajian teori 

diperoleh kesimpulan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) jenis motivasi yang lebih berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika adalah motivasi intrinsik, dan (3) Tinggi rendahnya 

tingkat motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Semakin 

tinggi motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dapat 

dicapai oleh siswa. Dan sebaliknya jika motivasi belajar siswa semakin rendah maka 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa juga semakin rendah. 

 

Kata kunci:motivasi belajar, hasil belajar matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah materi yang penting untuk dipelajari. Tanpa kita sadari ilmu matematika sering kita 

terapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sehingga matematika mutlak dibutuhkan oleh manusia baik 

untuk dirinya sendiri maupun untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun pada kenyataannya banyak orang 

kesulitan dalam mempelajari dan memahami ilmu matematika. Berdasarkan hasil TIMSS 2015, Indonesia 

mendapatkan skor 397 dan berada di peringkat 50 dari 54 negara dalam matematika. Hal tersebut sangat 

memprihatinkan. Matematika seharusnya menjadi ilmu yang mudah untuk dipelajari karena matematika telah 

menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Namun mayoritas siswa menemui kesulitan dan kebingungan saat 

mempelajari matematika. Banyak siswa yang menganggap matematika itu sulit. Jannah (2011: 25) mengatakan 

bahwa jika persepsi seseorang terhadap matematika itu rumit, maka orang cenderung memahami matematika 

sebagai sesuatu yang sulit. Hal tersebut menjadi salah satu faktor siswa malas untuk belajar matematika [7].  

Djiwandono menyatakan bahwa motivasi adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar itu dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar, maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai [6]. Jika seseorang  memiliki 

motivasi yang tinggi, suka atau tidak suka orang tersebut akan berusaha untuk mencapai keinginannya. Begitu 

pula dengan belajar matematika, jika motivasi belajar siswa tinggi maka siswa tersebut akan terdorong untuk 

untuk belajar sehingga mendapatkan hasil yang baik. Menurut Sardiman terdapat dua jenis motivasi yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah daya penggerak yang menjadi aktif dan 

berfungsinya tidak perlu mendapat dorongan dari luar karena sudah ada dorongan dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang menggerakkan sesorang untuk 

melakukan sesuatu bersumber dari kebutuhan yang harus dipenuhi [3]. Berdasarkan uraian di atas maka perlu 

diketahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika, jenis motivasi yang lebih berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika, dan pengaruh tingkat motivasi yang dimiliki siswa terhadap hasil belajar yang 

diperoleh siswa. 

II. PEMBAHASAN  

1. Hasil belajar matematika 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, belajar merupakan kegiatan yang paling utama. 

Menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan 
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atau pengalaman [2]. Sedangkan Putri dan Khabibah (2016) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

diperoleh individu untuk mencapai tujuan tertentu [4]. Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah 

laku itu merupakan proses belajar sedangkan kegiatan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 

belajar [10]. 

Hasil belajar mempunyai banyak pengertian, diantaranya hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan [11]. Nurkancana dan Sumartana 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan tingkat kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

dikehendaki [12]. Sedangkan hasil belajar menurut Winkel adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya [9]. Dari beberapa pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan yang diperoleh dari kegiatan belajar baik berupa perbuatan, sikap, nilai, 

maupun keterampilan. Dan hasil belajar matematika adalah nilai yang diperoleh siswa sebagai hasil evaluai 

setelah melalui proses belajar matematika. 

 

2. Motivasi belajar 

Nugroho dan Pramukantoro (2014) menyatakan bahwa motivasi merupakan serangkaian untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga orang tersebut mau dan ingin melakukan sesuatu dan berusaha 

untuk menyingkirkan rasa tidak suka meskipun orang tersebut tidak menyukainya [5]. Menurut Soleha dan 

Tendri (2010) motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar karena motivasi merupakan suatu 

faktor yang menentukan dan berfungsi untuk mengarahkan perbuatan belajar karena semakin besar motivasi 

maka semakin besar kesuksesan dalam belajar [10].  

Guvendir (2016) menyatakan bahwa terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik meliputi faktor-

faktor seperti sikap, cita-cita, kebutuhan, dan keinginan untuk menjadi kompeten. Motivasi intrinsik siswa untuk 

belajar dipengaruhi oleh tugas kelas yang dirancang guru.  Ketika siswa diberi kesempatan mengerjakan tugas, 

mereka menjaga integritas kognitif dan mengekpresikan kesenangan dan kepuasan. Sedangkan siswa yang 

memiliki motivasi ekstrinsik ikut terlibat dalam kegiatan belajar untuk hadiah eksternal seperti penghargaan 

guru dan teman, dan nilai yang baik [8]. Menurut Elliot, faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa antara lain kecemasan terhadap hukuman, penghargaan dan pujian, peran orang tua, peran 

pengajar, dan kondisi lingkungan. Jadi, siswa yang mempunyai motivasi ekstrinsik melakukan kegiatan belajar 

dikarenakan ingin mendapatkan tujuan yang berasal dari luar aktivitas belajar misalnya hadiah atau pujian dari 

guru  dan teman-temannya [4]. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan 

baik itu berasal dari dalam diri individu maupun berasal dari luar aktivitas belajar. 

 

3. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil matematika 

a. Adedeji Tella (2007) dalam penelitiannya dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan matematika siswa 

Sekolah Menengah Atas. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran dengan metode ceramah sehingga 

minat siswa untuk belajar matematika menjadi rendah. Para psikolog percaya bahwa pembelajaran sekolah 

yang memuaskan tidak mungkin berlangsung tanpa adanya motivasi yang cukup untuk belajar. Oleh karena 

itu dilakukan penelitian mengenai dampak motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa Sekolah 

Menengah Atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil belajar matematika siswa sekolah 

Menengah Atas dalam hal memotivasi siswa terhadap keuntungan akademis dalam mata pelajaran 

matematika. Peneliti menggunakan desain penelian expost facto dimana peneliti tidak memiliki kontrol 

langsung terhadap variabel bebas karena manifestasi telah terjadi dan secara inheren tidak dimanipulasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Populasi penelitian adalah seluruh 

siswa sekolah menengah 2 (SS2) pemerintahan daerah Ibadan Barat Laut dan Ibadan Barat Daya, Oyo 

Nigeria. Sampel penelitian tersebut adalah 450 siswa sekolah menengah yang diambil dari 10 sekolah di 

dua daerah pemerintahan daerah di Ibadan. Prosedur pengumpulan data yaitu semua 450 siswa diberi 

angket MAPQ dibantu oleh para guru matematika di sekolah yang berpartisipasi dalam pengisian angket. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t dan analisis varians (ANOVA). Berdasarkan hasil analisis 

data diperoleh: (1) t.cal = 9,4; t.crit. = 1,96; df = 448; pada taraf signifikan 0,05 yang berarti terdapat 

perbedaan signifikan prestasi akademik siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam matematika, dan (2) 

t.cal = 8,05; t.crit = 1,96; df = 448; pada taraf signifikan 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam prestasi akademik antara  siswa dengan motivasi tinggi dan siswa dengan motivasi rendah 

dalam matematika [1]. 

b. Soleha dan Muslimin Tendri (2007) dalam penelitiannya dilatarbelakangi pendapat siswa bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dimengerti, membosankan dan tidak menarik. Dalam proses 

pembelajaran, motivasi sangat penting agar siswa mau aktif belajar memahami matematika. Proses belajar 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

263 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

matematika di kelas yang tidak mampu memotivasi siswa, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan belajar sehingga semikin besar motivasi  

akan semakin kesuksesan belajarnya begitu pula sebaliknya. Motivasi timbul karena adanya tujuan dan 

kebutuhan. Jika tujuan tercapai maka akan diperoleh kepuasan. Perbuatan yang memberikan kepuasan 

cenderung diulang kembali namu guru sering mengabaikannya. Sehingga penulis melakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Tujuan penelitian ini 

adalah  (1) untuk mengetahui seberapa besar  motivasi belajar matematika siswa, (2) untuk mengetahui 

hasil belajar matematika siswa, dan (3) untuk membuktikan ada pengaruh motivasi belajar matematika 

siswa terhadap hasil belajar. Penelitian tersebut merupakan penelitian korelasional. Populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bingin Teluk semester genap tahun ajaran 2008/2009 yang terdiri 

dari 156 siswa. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik random sampling dengan cara undian. Didapat 

kelas VIII.1 yang banyaknya 40 siswa sebagai sampel penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah angket untuk mengetahu motivasi belajar siswa dan instrumen tes untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Analisis instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji realibilitas. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara motivasi 

belajar dan hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai thitung = 2,90 > 

ttabel = 2,68 pada taraf signifikansi 5% sehingga Ho diterima dan Ha diterima sehingga terdapat pengaruh 

motivasi belajar matematika terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bingin Teluk 

tahun ajaran 2008/2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) hasil belajar siswa yang memiliki 

motivasi lebih baik daripada hasil belajar siswa yang tidak memiliki motivasi belajar matematika, (2) hasil 

belajar yang diperoleh cukup bervariasi namun belum mencapai hasil yang maksimal, dan (3) terdapat 

pengaruh motivasi belajar matematika terhadap hasil belajar matematika siswa [10]. 

c. Weny Tria Anugrah Putri, Siti Maghfiroh Amin, dan MV. Roesminingsih (2015) dalam penelitiannya 

dilatarbelakangi oleh pemahaman konseptual yang cenderung kurang baik dan siswa tidak memiliki 

kegigihan untuk tetap mempelajari materi pelajaran atau kurangnya motivasi belajar. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk: (1) menganalisis motivasi belajar dan pemahaman konseptual berpengaruh secara bersama-

sama terhadap hasil belajar matematika pada materi keliling dan luas bangun datar sederhana siswa SDN 

Pagerwojo Sidoarjo dan (2) menganalisis motivasi atau pemahaman konseptual, variabel yang lebih 

dominan dalam mempengaruhi hasil belajar matematika pada materi keliling dan luas bangun datar 

sederhana siswa SDN Pagerwojo Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif dan jenis penelitian expost facto. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN 

Pagerwojo. Dan sampel penelitian adalah 105 siswa kelas III SDN Pagerwojo. Analisis data yang 

digunakan adalah uji validitas, uji realibilitas, uji beda dan uji taraf kesukaran terhadap tes pemahaman 

konseptual sedangkan pada angket motivasi belajar tidak dilakukan uji statistik karena angket yang 

digunakan adalah angket yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda pada variabel motivasi belajar, pemahaman konseptual dan hasil 

belajar diperoleh Fhitung = 84,825 dengan tingkat signifikansi kurang dari α = 0,05 yaitu 0,000 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan pemahaman konseptual berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan pada uji-t dua variabel  bebas diperoleh thitung variabel pemahaman 

konseptual sebesar 6,918 lebih besar dari thitung variabel motivasi belajar yang sebesar 1,343 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konseptual merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil 

belajar [12]. 

d. Meltem Acar Guvendir (2016) dalam penelitian yang berjudul dilatarbelakangi oleh argumen beberapa 

peneliti yang saling bertentangan tentang pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan hubungannya 

dengan matematika. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa 

dan hubungannya dengan presatasi matematika. Peneliti menggunakan model penelitian screening 

relational. Populasi penelitian yaitu siswa kelas 8 yang terdaftar di SMP di Turki tahun ajaran 2011 dan 

guru matematika. Sampel penelitian yaitu 6826 siswa yang mengikuti TIMSS pada 2011 dan 239 guru 

matematika. Data untuk penelitian diperoleh dari halaman web TIMSS. Prosedur pengumpulan data yaitu 

peneliti mengambil data kuesioner siswa dan guru yang ada di konten ujian TIMSS yang sudah digunakan 

dan data prestasi belajar matematika siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah HLM dua tingkat 

yang digunakan untuk mengkaji bagaimana prestasi siswa terkait dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi 

intrinsik siswa dan ANOVA satu arah dengan efek acak yang digunakan untuk mengkaji prestasi 

metematika siswa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) prestasi matematika 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelas sesuai dengan sumber daya eksternal, (2) semua 

variabel motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkait dengan prestasi matematika namun perbandingan 

antara variabel motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik menunjukkan bahwa hubungan antara faktor 

motivasi intrinsik dan prestasi matematika lebih tinggi daripada motivasi ekstrinsik. Temuan penting dari 

penelitian ini adalah hubungan antara self-eficacydan prestasi matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa siswa yang berpikir mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah matematika 
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memiliki skor matematika lebih tinggi daripada siswa yang tidak memiliki potensi untuk mempelajari 

matematika [8]. 

e. April Riani Putri dan Siti Khabibah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul dilatarbelakangi oleh 

pentingnya motivasi bagi siswa terutama dalam pelajaran matematika. Jika siswa tidak mempunyai 

motivasi untuk belajar matematika maka akan mempengaruhi hasil belajarnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian 

tersebut merupakan penelitian asosiatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto. 

Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling dan didapatkan siswa kelas XI MI4 sebagai sampel 

penelitian. Instrumen penelitian ini adalah angket motivasi belajar dan tes hasil belajar matematika. Analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis data 

menggunakan analisis regresi diperoleh persamaan regresi yaitu Y = 13,236 + 3,2632X merupakan model 

regresi linier. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa akan 

meningkat 3,2632 setiap kenaikan satu poin motivasi belajar. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi 

pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh harga rxy = 0,3872 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

(pada kategori rendah) antara motivasi belajar siswa dan hasil belajar matematika dengan koefisien 

determinasi sebesar 14,99%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka semakin 

tinggi pula hasil belajar yang dapat dicapai oleh siswa. Sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar siswa 

maka hasil belajar yang dicapai oleh siswa juga semakin rendah [4]. 

 

Dari 5 jurnal yang dikaji, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuatitatif sedangkan jenis 

penelitiannya berbeda, 2 jurnal menggunakan penelitian expost facto, 1 jurnal menggunaakan model screening 

relational, 1 jurnal menggunakan penelitian korelasional, dan 1 jurnal dengan penelitian asosiatif. Berdasarkan 

beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika yang telah 

diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap 

hasil belajar matematika.Kedua jenis motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar mtematika siswa tetapi jenis 

motivasi yang lebih berpengaruh terhadap hasil belajar matematika adalah motivasi intrinsik. Tinggi rendahnya 

tingkat motivasi ternyata berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa, hal ini dibuktikan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Adedeji Tella (2007) dan penelitian yang dilakukan oleh April Riani Putri dan Siti 

Khabibah (2007). Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dapat 

dicapai oleh siswa. Sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar siswa maka hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa juga semakin rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Weny Tria Anugrah Putri, Siti 

Maghfiroh Amin, dan MV. Roesminingsih (2015) diperoleh kesimpulan bahwa terdapat faktor lain yang lebih 

berpengaruh terhadap hasil belajar yaitu pemahaman konseptual. Sehingga setinggi apapun motivasi yang 

dimiliki siswa dalam belajar matematika bila tidak memahami konsep suatu materi matematika maka akan 

menemui kesulitan untuk mengerjakan model soal yang bervariasi dan kesulitan mempelajari materi yang 

berkaitan. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan kajian teori dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar matematika. Terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

Kedua jenis motivasi ini sama-sama mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar matematika namun hubungan 

antara faktor motivasi intrinsik dan prestasi matematika lebih tinggi daripada motivasi ekstrinsik. Selain itu 

besarnya motivasi belajar berpengaruh terhadap tinggi rendahnya hasil belajar matematika. Semakin tinggi 

motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dapat dicapai oleh siswa. Sebaliknya, jika 

motivasi belajar siswa semakin rendah maka hasil belajar yang dicapai oleh siswa juga semakin rendah. 

Motivasi belajar sangat penting dalam menentukan hasil belajar siswa, namun jika tidak diiringi pemahaman 

konseptual, maka hasil belajar yang didapatkan kurang maksimal. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan: bagi guru untuk membangun motivasi siswa agar tercapai 

tujuan belajar yang maksimal. Guru diharapkan menerapkan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa 

tertarik dan termotivasi untuk belajar matematika. Karena banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dipelajari maka sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran “belajar 

sambil bermain” karena dapat memotivasi siswa untuk aktif dan tidak cepat merasa bosan. Bagi siswa, 

diharapkan mampu memberikan motivasi bagi dirinya sendiri disamping mendapat motivasi dari guru dan orang 

tua sehingga diharapkan mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

265 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

IV. UCAPAN TERIMAKASIH 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunianya, penulis dapat 

menyelesaikan artikel yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika”. Tak lupa 

shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi 

Allah SWT. Terwujudnya artikel ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bu rahma selaku dosen pembimbing artikel yang telah meluangkan waktu untuk memberi masukan dan 

bimbingan kepada penulis sehingga artikel ini terselesaikan. 

2. Aziz Maheru K.A. yang telah merelakan waktunya untuk menyemangatiku menyelesaikan artikel ini. 

3. Bapak, Ibu dan Putriku tercinta, Alzan Zea Kaysha A. yang telah memotivasiku menyelesaikan artikel ini. 

4. Sahabat-sahabatku, terutama Rohmattul Kasiana atas dukungan yang telah diberikan.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan 

saran sangat penulis hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan 

penulis, semoga artikel ini bermanfaat. 

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

[1] Adedeji Tella, “The Impact of Motivation on Student’s Academic Achievement and Learning Outcomes in 

Mathematics among Secondary School Students in Nigeria,” Eurasia Journal of Mathematics, 

Science & Tecnology Education, vol. 3(2), pp. 149-156, April 2007. 

[2] Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. 2013. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

[3] Al-Maqassary, Ardi. 2014. Jenis-Jenis Motivasi. www.e-jurnal.com/2014/03/jenis-jenis-motivasi.html?m=1, 

diakses 21 April 2017. 

[4] April Riani Putri dan Siti Khabibah, “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar 

Matematika,” MATHEdunesa Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, vol. 3, no. 5, pp.11-19, 

2016. 

[5] Cahyo Nugroho dan J.A Pramukantoro, “Pengaruh Motivasi Belajar Mahasiswa Berdasarkan Latar Belakang 

Sekolah pada Mata Kuliah Praktik Dasar Listrik dan Matematika Teknik 1 terhadap Prestasi 

Belajar Mahasiswa S1 PTE UNESA Tahun Angkatan 2012,” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro 

Unesa, vol. 03, no. 01, pp. 97-104, 2014. 

[6] Istiqomah, Laela. 2009. Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Negeri Se Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. 

http://lib.unnes.ac.id/2263/1/6462.pdf, diakses 20 April 2017. 

[7] Jannah, Raodatul. 2011. Membuat Anak Cinta Matematika dan Eksak Lainnya. Jogjakarta: DIVA Press. 

[8] Meltem ACAR GÜVENDİR, “Students’ Extrinsic and Intrinsic Motivation Level and Its Relationship with 

Their Mathematics Achievement,” International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 

vol. 17, no. 1, pp. 1-21, 2016. 

[9] Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

[10] Soleha dan Muslimin Tendri, “Pengaruh Motivasi Belajar tehadap Hasil Belajar Matematika,” Jurnal 

Pendidikan Mipa, vol. 1, no. 1, pp. 24-39, Oktober 2010. 

[11] Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

[12] Weny Tria Anugrah Putri, Siti Maghfiroh Amin, dan MV. Roesminingsih, “Pengaruh Motivasi Belajar dan 

Pemahaman Konseptual terhadap Hasil Belajar Matematika pada Materi Keliling dan Luas 

Bangun Datar Sederhana Siswa SDN Pagerwojo Sidoarjo,” Jurnal Review Pendidikan Dasar 

Unesa, vol. 1, no. 1, pp. 75-80, September 2015. 

http://www.e-jurnal.com/2014/03/jenis-jenis-motivasi.html?m=1
http://lib.unnes.ac.id/2263/1/6462.pdf


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

266 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Materi 

SPLTV pada Siswa Kelas X SMK Al Islah Surabaya 
 

 

Intan Dewi Purnamasari 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

Intand554@gmail.com 

  

 

Kejadian yang sering dijumpai dalam pendidikan adalah hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika masih rendah. Karena siswa kurang memahami konsep pada 

pembelajaran matematika, maka digunakan model pembelajaran yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan siswa dan memperbaiki kualitas hasil belajar siswa. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama 

penerapan model pembelajaran problem solving materi SPLTV pada siswa kelas X 

SMK Al Islah Surabaya dan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah 

penerapan model pembelajaran problem solving materi SPLTV pada siswa kelas X 

SMK Al Islah Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XMM2 SMK Al Islah Surabaya yang berjumlah 30 

siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas siswa dan sikap siswa, tes digunakan 

untuk memperoleh hasil belajar setelah diberikan model pembelajaran problem 

solving. Selama penerapan model pembelajaran problem solving aktivitas siswa 

termasuk aktivitas yang relevan karena aktivitas yang paling dominan memperhatikan 

penjelasan dari guru/teman dengan perolehan rata-rata sebesar 26,19%. Hasil belajar 

pada penilaian sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada penerapan 

model pembelajaran problem solving pada materi SPLTV mengalami perubahan yang 

baik. Dari hasil yang dirata-rata pada pertemuan pertama dan kedua ditunjukkan 

dengan perolehan kategori SB (sangat baik) sebanyak 4 siswa dan kategori B (baik) 

sebanyak 26 siswa. Dalam sikap siswa selama 2 kali pertemuan kriteria yang paling 

dominan adalah kategori baik. Hasil belajar pada penilaian pengetahuan rata-rata 

siswa sudah memperoleh nilai diatas KKM dengan rata-rata nilai 84,36 dengan 

predikat A- yang tergolong kategori sangat baik. 

 

Kata kunci: problem solving, aktivitas siswa dan hasil belajar 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Pendidikan dapat 

menciptakan manusia yang berkualitas untuk berkembangnya negara, karena negara yang maju ataupun 

berkembang dilihat dari mutu pendidikannya. Semakin tinggi mutu pendidikan di negara itu maka semakin maju 

teknologi yang ada. Mutu pendidikan berkembang adanya kurikulum yang menjadi penentu kemajuan dalam 

dunia pendidikan. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan yang mengenai tujuan, isi, cara serta bahan 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam implementasi kurikulum 2013 materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata 

yang ada di sekitar. Salah satu pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata adalah 

matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika disekolah diantaranya adalah merumuskan, menarik kesimpulan dan 

menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah, sedangkan masalah fungsi teoritisnya untuk 

memudahkan berpikir. Pada sebuah permasalahan matematika dibutuhkan penyelesaian yang kreatif, sehingga 

siswa berpikir secara bebas sesuai dengan kemampuannya. Kenyataannya siswa malas untuk mengembangkan 

kreativitasnya. Dalam proses pembelajaran diperlukan metode belajar kelompok yang dapat membuat 

pembelajaran menarik dan disukai oleh siswa. Kejadian yang sering dijumpai dalam pendidikan adalah hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika sangat rendah. Faktor penyebab matematika dianggap sulit 

diantaranya sebagian siswa menganggapi bahwa matematika itu penuh dengan rumus akibatnya siswa berusaha 
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untuk menghafal semua rumus yang diberikan guru tanpa mengetahui konsep matematika yang telah dipelajari. 

Hal ini yang membuat matematika sulit, jika matematika harus dihafal. Selain itu, pada saat guru menjelaskan 

dan memberikan kesempatan untuk bertanya, hampir tidak ada siswa yang bertanya. Dengan kurang aktifnya 

siswa mengajukan pertanyaan, kerjasama antar siswa dengan kelompok juga sangat kurang. Maka diperlukan 

model pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif dalam bertanya atau memecahkan masalah. Model 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena 

itu seorang guru harus dapat menguasai dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan topik yang akan 

diajarkan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemampuan yang harus dimiliki guru adalah 

mampu menerapkan model-model pembelajaran dalam bidang studi yang diajarkan. Begitu banyak model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, salah satu diantaranya adalah problem 

solving. 

Menurut Iif, dkk (2011:55) pemecahan masalah (problem solving) adalah penggunaan metode dalam 

kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi atau 

perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama[1]. Jadi, problem 

solving merupakan kegiatan pembelajaran yang melatih siswa untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran 

problem solving mempunyai kelebihan antara lain menjadikan siswa lebih mudah memahami konsep dengan 

cara menyelesaikan suatu masalah, membuat siswa aktif dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa dan membuat siswa dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu materi di kelas X semester 1 yaitu SPLTV. 

Karena materi ini berhubungan dengan kehidupan nyata di sekitar siswa. Alasan peneliti memilih SMK Al Islah 

Surabaya karena peneliti sedang melaksanakan magang 3 (PPL) di sekolah tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Solving Materi SPLTV pada Siswa Kelas X SMK Al Islah Surabaya”. Pertanyaan 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran problem solving 

materi SPLTV pada siswa kelas X SMK Al Islah Surabaya?, (2) Bagaimana hasil belajar siswa setelah 

penerapan model pembelajaran problem solving materi SPLTV pada siswa kelas X SMK Al Islah Surabaya?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran 

problem solving materi SPLTV pada siswa kelas X SMK Al Islah Surabaya dan mendeskripsikan hasil belajar 

siswa setelah penerapan model pembelajaran problem solving materi SPLTV pada siswa kelas X SMK Al Islah 

Surabaya. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini (1) bagi siswa, memberikan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menarik. Serta melatih siswa untuk bekerja sama dalam berkelompok, mendorong siswa 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, (2) bagi guru, dapat menerapkan pembelajaran yang bervariasi 

sehingga pembelajaran dikelas lebih menarik, (3) bagi sekolah, sebagai pengembangan pengetahuan tentang 

penelitian dalam pembelajaran matematika tehadap hasil belajar. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2016/2017. Tempat penelitian di SMK Al Islah Surabaya dengan pengambilan data  pada bulan 

November 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MM2 SMK Al Islah Surabaya dengan  

jumlah 30 siswa.  

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data aktivitas siswa dan sikap siswa. Dalam observasi  ini terdapat 1 orang observer yaitu teman sejawat, teman 

sejawat membantu peneliti untuk memperoleh data aktivitas siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran. 

Observasi terhadap aktivitas siswa dilakukan setiap 10 menit dengan cara 9 menit mengamati 1 menit menulis 

hasil observasi. Penilaiannya dilakukan dengan cara menuliskan kode-kode kategori pengamatan yang domain 

dan ditulis secara berurutan sesuai dengan kejadian pada lembar observasi yang tersedia. Siswa yang diobservasi 

sebanyak 30 siswa terbagi menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok beranggota 5 siswa. Sikap siswa dapat 

diobservasi selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Pada observasi sikap siswa, terdapat 4 indikator 

sikap siswa yang diobservasi, diantaranya rasa ingin tahu, bekerja sama, percaya diri, jujur. Observer melakukan 

observasi seluruh siswa dalam satu kelas dengan jumlah 30 siswa. Dalam observasi sikap siswa, disediakan 

lembar observasi sikap  yang di dalamnya terdapat kolom indikator sikap siswa, setiap indikator mempunyai 

skala penilaian 1-4 dan terbagi menjadi empat kriteria untuk setiap indikatornya. Dengan keterangan nilai 1 

adalah kurang, nilai 2 adalah cukup, nilai 3 adalah baik, nilai 4 sangat baik. Tes diberikan kepada siswa pada 

pertemuan ketiga. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dan mengetahui hasil belajar setelah 

diberikan model pembelajaran problem solving. Soal tes yang diberikan berupa soal uraian yang terdiri dari 5 

soal.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Data Aktivitas Siswa 
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Data hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis dengan menggunakan rumus 

persentase sebagai berikut: 

P =  x 100% 

Keterangan: 

F  = Frekuensi dalam menit 

N = Jumlah keseluruhan kegiatan dalam menit 

P  = Jumlah nilai dalam persentase 

2. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

a. Analisis Data Sikap Siswa 

Data hasil observasi sikap siswa selama pembelajaran dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Nilai =  x 100 

Skor maksimal = 16 

Untuk mengetahui nilai perkembangan sikap siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Kriteria Observasi Sikap Siswa 

NILAI KATEGORI 

91 - 100 Sangat Baik 

81 - 90 Baik 

71 - 80 Cukup 

60 - 70 Kurang 

60 ke bawah Sangat Kurang 

   Sunarti dan Rahmawati (2014:56)[2] 

b. Analisis Data Pengetahuan Siswa 

Data hasil belajar pengetahuan siswa analisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai =  x 100 

 

Tabel 2. Kriteria Hasil Pengetahuan Siswa 

Nilai 

Predikat Kategori Skala 

 0 - 100 

Skala  

1 - 4 

86 - 100 4 A 
SB (Sangat Baik) 

81 - 85 3,66 A- 

76 - 80 3,33 B+ 

B (Baik) 71 - 75 3,00 B 

66 - 70 2,66 B- 

61 - 65 2,33 C+ 

C (Cukup) 56 - 60 2,00 C 

51 - 55 1,66 C- 

46 - 50 1,33 D+ 
K (Kurang) 

0 - 45 1,00 D 

Sunarti dan Rahmawati (2014:56) 

 

III. PEMBAHASAN.  

A. Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem solving 

selama dua kali pertemuan disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3. Data Persentase Aktivitas Siswa 

No Kategori Aktivitas Siswa 

Persentase Aktivitas 

Siswa Rata-Rata 

 I II 

1 Siswa menjawab salam atau pertanyaan dari guru 14,29% 14,29% 14,29% 

2 Siswa memperhatikan penjelasan dari guru/teman 26,19% 26,19% 26,19% 

3 
Siswa bertanya pada guru apabila ada hal-hal 

yang kurang dimengerti 
9,52% 4,76% 7,14% 

4 Siswa membentuk kelompok belajar 14,29% 14,29% 14,29% 

5 Siswa membaca dan memahami LKS 7,14% 11,90% 9,52% 

6 
Siswa mendiskusikan/mengerjakan LKS secara 

berkelompok 
14,29% 14,29% 15,48% 

7 
Siswa mempresentasikan hasil dari diskusi 

kelompok 
2,38% 4,76% 3,57% 

8 Siswa menanggapi hasil presentasi 0% 2,38% 1,19% 

9 

Aktivitas siswa yang tidak relevan seperti 

melamun, mengganggu teman, ngobrol, tidur, 

bermain HP 

11,90% 4,76% 8,33% 

Jumlah Aktivitas Relevan 88,1% 95,24% 91,67% 

Jumlah Aktivitas Tidak Relevan 11,90% 4,76% 8,33% 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas, jumlah rata-rata aktivitas siswa yang relevan adalah 91,67%, sedangkan jumlah 

rata-rata aktivitas siswa yang tidak relevan adalah 8,33%. Hasil dari rata-rata dapat digunakan untuk mengetahui 

urutan aktivitas yang dilakukan siswa, mulai dari aktivitas yang paling dominan dilakukan hingga yang jarang 

dilakukan dari pertemuan pertama dan kedua. Aktivitas siswa yang paling dominan dengan penerapan model 

pembelajaran problem solving adalah siswa memperhatikan penjelasan dari guru/teman dengan rata-rata 

26,19%. 

B. Sikap Siswa 

Tabel 4. Data Persentase Sikap Siswa 

No.  Nama Siswa 
 I II Rata-

Rata 
Kategori 

Nilai Nilai 

1 Ahmad Soleh Solihuddin 87,5 93,75 90,625 SB 

2 Alfiyah Nurul Hidayah 81,25 87,5 84,375 B 

3 Ali Makhmudi 81,25 81,25 81,25 B 

4 Ananda Harum Putri T. 81,25 81,25 81,25 B 

5 Ayu Dwi Jayanti 81,25 87,5 84,375 B 

6 Chonita Lutfyah 81,25 81,25 81,25 B 

7 Dimas Banu Siswoyo 87,5 93,75 90,625 SB 

8 Faris Adi Kurniawan 81,25 87,5 84,375 B 

9 Fatimmatul Jahroh 81,25 87,5 84,375 B 

10 Immatus Sholihah 81,25 87,5 84,375 B 

11 Jenita Putri Aminati 81,25 87,5 84,375 B 

12 Lailani Silvi Sekarfitri 81,25 81,25 81,25 B 

13 M. Alfin Ardana 81,25 81,25 81,25 B 

14 M. Haris Ridwan 81,25 81,25 81,25 B 

15 M. Iqbal Maulana 81,25 87,5 84,375 B 

16 Milenia Yunita Sari 81,25 87,5 84,375 B 

17 Mochammad Zarnuchi 81,25 81,25 81,25 B 

18 Mochammad Sony S. 81,25 87,5 84,375 B 

19 Muhammad Faiz Abadi 75 87,5 81,25 B 

20 Muhammad Haidar K. 81,25 81,25 81,25 B 
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21 Muhammad Rizal 81,25 81,25 81,25 B 

22 Nila Agustine 87,5 93,75 90,625 SB 

23 Ni’mah Hidayatul M. 81,25 87,5 84,375 B 

24 Nur Kholis Ridwan Ali 75 87,5 81,25 B 

25 Qurrota A’yun 87,5 93,75 90,625 SB 

26 Ria Dwi Anggita 81,25 87,5 84,375 B 

27 Ridzky Setiawan 81,25 81,25 81,25 B 

28 Sa’diyah 81,25 87,5 84,375 B 

29 Saifudin Hari Saputro 75 87,5 81,25 B 

30 Zahro Elfitri 81,25 87,5 84,375 B 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata hasil sikap siswa yang memperoleh kategori SB 

sebanyak 4 siswa dan yang memperoleh kategori B sebanyak 26 siswa, sehingga rata-rata hasil sikap siswa yang 

paling dominan adalah kategori B. 

C. Hasil Belajar Pengetahuan Siswa 

 

Tabel 5. Data Nilai Pengetahuan Siswa 

No Nama Siswa Nilai  Predikat 

1 Ahmad Soleh Solihuddin 95 A 

2 Alfiyah Nurul Hidayah 85 A- 

3 Ali Makhmudi 83 A- 

4 Ananda Harum Putri T. 83 A- 

5 Ayu Dwi Jayanti 85 A- 

6 Chonita Lutfyah 85 A- 

7 Dimas Banu Siswoyo 95 A 

8 Faris Adi Kurniawan 75 B 

9 Fatimmatul Jahroh 85 A- 

10 Immatus Sholihah 85 A- 

11 Jenita Putri Aminati 85 A- 

12 Lailani Silvi Sekarfitri 84 A- 

13 M. Alfin Ardana 84 A- 

14 M. Haris Ridwan 85 A- 

15 M. Iqbal Maulana 85 A- 

16 Milenia Yunita Sari 85 A- 

17 Mochammad Zarnuchi 85 A- 

18 Mochammad Sony S. 85 A- 

19 Muhammad Faiz Abadi 75 B 

20 Muhammad Haidar K. 75 B 

21 Muhammad Rizal 84 A- 

22 Nila Agustine 90 A 

23 Ni’mah Hidayatul M. 85 A- 

24 Nur Kholis Ridwan Ali 75 B 

25 Qurrota A’yun 90 A 

26 Ria Dwi Anggita 85 A- 

27 Ridzky Setiawan 84 A- 

28 Sa’diyah 85 A- 

29 Saifudin Hari Saputro 84 A- 

30 Zahro Elfitri 85 A- 

Rata-Rata 84,36 A- 
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Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa dari 30 siswa yang mendapat nilai antara 86-100 dengan 

predikat A yang tergolong kategori SB sebanyak 4 siswa, nilai antara 81-85 dengan predikat A- yang tergolong 

kategori sangat baik sebanyak 22 siswa dan nilai antara 71-75 dengan predikat B yang tergolong kategori baik 

sebanyak 4 siswa. Sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah adalah  78. Dengan acuan kriteria yang 

telah ditetapkan sekolah rata-rata siswa sudah memperoleh nilai diatas KKM dengan rata-rata nilai 84,36 dengan 

predikat A- yang tergolong kategori sangat baik. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran problem solving materi SPLTV pada siswa kelas X 

SMK Al Islah Surabaya adalah memperhatikan penjelasan guru/teman dengan rata-rata 26,19%. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa termasuk aktivitas yang relevan. 

2. Hasil belajar pengetahuan setelah penerapan model pembelajaran problem solving materi SPLTV pada siswa 

kelas X SMK Al IslahSurabaya dapat dikatakan memenuhi KKM dengan nilai rata-rata 84,36 mendapat 

predikat A- yang tergolong kategori sangat baik. Hasil belajar sikap selama penerapan model pembelajaran 

problem solving materi SPLTV mengalami perubahan yang baik. Dari hasil yang dirata-rata pada pertemuan 

pertama dan kedua ditunjukkan dengan perolehan kategori SB (sangat baik) sebanyak 4 siswa dan kategori B 

(baik) sebanyak 26 siswa. Dalam sikap siswa selama 2 kali pertemuan kriteria yang paling dominan adalah 

kategori baik. 

Saran 

Dari hasil penelitian ini telah dihasilkan alternatif pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving pada materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) pada siswa kelas X 

SMK Al Islah Surabaya. Model problem solving sangatlah tepat jika diterapkan pada materi SPLTV, tetapi 

model problem solving tidak hanya dapat diterapkan pada materi SPLTV saja. Agar diperoleh pembelajaran 

yang efektif, maka perlu dilakukan uji coba pada materi-materi lain pada pelajaran matematika, seperti: 

persamaan dan pertidaksamaan nilai harga mutlak linear satu variabel, fungsi dan trigonometri.  
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Pada pendidikan matematika tingkat SMK banyak peserta didik yang mengeluh atau 

gelisah karena peserta didik berkata, pelajaran matematika itu sangat sulit dan banyak 

sekali yang tidak dapat mengerjakan soal-soal matematika, sehingga banyak peserta 

didik yang tidak mengikuti serta bermalas-malasan saat saat menerima pelajaran 

matematika. Tujuan penelitian ini sangat penting adalah untuk mengetahui jenis-jenis 

kesalahan apa yang dilakukan  peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika 

pada pokok bahasan persamaan linier tiga variabel pada semester ganjil kelas X SMK 

dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesalahan peserta didik 

kelas X SMK dalam menyelesikan soal matematika pada pokok bahasan persamaan 

linier tiga variabel. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan suatu data tentang jenis-

jenis dan faktor-faktor kesalahan yang telah dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika pada pokok bahasan persamaan linier tiga 

variabel dengan memberikan tes dan wawancara untuk mengetahui dari mana 

kesalahan yang terjadi. Pada analisis data kualitatif memiliki tiga aktivitas yang 

dilakukan yaitu data reducation, data display, dan conclusion drawing/verivication. 

Metode analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data tes 

dari seluruh peserta didik yang mengikuti tes tertulis sehingga dapat menganalisis 

jawaban. Pada hasil kerja yang dilakukan peserta didik, peneliti akan membahas hasil 

kerja peserta didik yang dilakukan dengan tes tertulis sehingga memperoleh data 

untuk mengetahui dimana letak kesalahan yang dilakukan peserta didik dan 

melakukan wawancara pada beberapa peserta didik untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Sebagian besar kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik 

adalah adanya kurang memahami permasalahan matematika yang diberikan. Oleh 

karena itu, agar guru memberikan banyak tugas, latihan, dan bimbingan kepada 

peserta didik. Serta peserta didik diharapkan agar belajar lebih giat lagi dan latihan 

soal-soal serta selalu bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. 

 

Kata kunci: Jenis Kesalahan, Faktor Kesalahan dan Persamaan Linier Tiga Variabel 
 

I. PENDAHULUAN 

 Pada suatu kehidupan berkeluarga, bermasyarat dan bernegara. Semua anak-anak penerus bangsa memiliki 

hak untuk belajar dan menimba ilmu dan pengetahuan lebih serta bimbingan dari orang tua agar memiliki 

perilaku yang baik. Karena di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1954 pasal 10 ayat 1 yang berbunyi semua 

anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 diwajibkan belajar sekolah, 

sedikitnya 6 tahun lamanya. Maka, semua orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada 

anak-anak. Sehingga, anak-anak dapat belajar, menimba ilmu, mempelajari pelajaran yang diberikan oleh 

pendidik. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi 

individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, 

dan berakhlak (berkarakter) mulia (UU No. 20 tahun 2003). Sehingga, warga Negara Indonesia dapat 

memajukan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi era 

mailto:Ikarony79@gmail.com
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globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Matematika adalah pelajaran pokok yang harus dipelajari 

karena sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dari 

pengenalan sehingga peserta didik secara bertahap dapat dibimbing untuk menguasai konsep-konsep 

matematika. Sehingga, menguasai konsep-konsep matematika dapat lebih mudah mengoperasikan untuk 

menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada dalam matematika. 

Pada permasalahan matematik yang diselesaikan oleh peserta didik masih banyak yang mengalami 

kesalahan dalam penyelesaian tugas. Sehingga, jawaban dari soal-soal matematika yang dikerjakan oleh peserta 

didik masih banyak yang belum tepat dan benar. Pada saat peserta didik menyelesaikan soal matematika tentang 

materi persamaan linier tiga variabel, pendidik menemukan bahwa masih banyak yang kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika. Dapat disebabkan karena peserta didik masih belum menguasai konsep-konsep, 

mengoperasikan, dan prinsip pada materi persamaan linier tiga variabel. Dari berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh peserta didik. Maka, peneliti tertarik  untuk mengetahui apa yang mempengaruhi peserta didik 

belum menguasai konsep-konsep, mengoperasikan dan prinsip matematika dalam mengerjakan soal-soal 

matematika.  

 Berdasarkan paparan diatas maka, peneliti ingin mengetahui tentang jenis-jenis kesalahan apa yang 

dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan persamaan linier tiga 

variabel dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesalahan peserta didik kelas X SMK dalam menyelesaikan 

soal matematika pada pokok bahasan persamaan linier tiga variabel. 

 Berdasarkan data diatas, maka perlu melakukan pengkajian terhadap hasil belajar guna untuk mengetahui 

jenis-jenis kesalahan dan faktor-faktor  apa yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika 

pada pokok bahasan persamaan linier tiga variabel. 

 Dari suatu penelitian pasti memiliki manfaat dari hasil penelitian yang dicapai memiliki manfaat dari hasil 

penelitian yaitu, supaya peserta didik mengetahui kesalahan yang dilakukan, agar kesalahan yang sudah 

dialkukan tidak akan terulang lagi dan dapat diperbaiki, memberikan masukan bagi guru, sebagai dasar mencari 

alternative penyelesaian soal-soal untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan sebagai bahan 

untuk mempertimbangkan dan memberi masukan kepada peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis. 

  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui tes tertulis dan wawancara. Kemudian untuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Prapanca 2 surabaya pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 

terhitung mulai tanggal 12 oktober sampai dengan 03 nopember. Subjek penelitian ini ada 4 peserta didik yang 

sudah ditentukan sebagai subjek penelitian sebagai bentuk klarifikasi atas kesalahan yang dilakukan dan faktor-

faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahannya. Sumber data dalam bukan hanya peserta didik yang menjadi 

sumber informasi, tetapi guru pelajaran matematika yang mengajar di kelas X Akuntansi 1 juga sebagai sumber 

data karena turut berperan memberikan informasi-informasi yang diperlukan peneliti selama  proses penelitian. 

 Subjek penelitian ini terdiri dari 4 peserta didik kelas X Akuntansi 1 SMK  Prapanca 2 adalah peserta didik 

yang melakukan kesalahan fakta, konsep, operasi dan prinsip dengan melakukan reduksi sesuai dengan 

informasi dari guru matematika yang mana reduksi yang di ambil adalah peserta didik yang aktif dan sering 

bertanya sampai yang tidak aktif.  

 

III. PEMBAHASAN 

 Pelaksanaan pengambilan data dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 di kelas X Akutansi 1 

yang berjumlah 38 peserta didik yang terdiri dari 4 peserta didik laki-laki dan 34 peserta didik perempuan tetapi 

ada 2 peserta didik yang tidak masuk dan tidak mengikuti tes. Tes yang diberikan kepada peserta didik sebanyak 

2 soal dengan alokasi waktu 45 menit. Pada saat pelaksanaan tes peserta didik mengerjakan soal dengan tertib 

dan lancar sehingga pengambilan data berjalan dengan baik. Waktu untuk mengerjakan soal sudah habis, 

sehingga peserta didik harus mengumpulkan soal beserta jawaban guru. 

 

Tabel 4.1 Jenis-jenis Kesalahan 

No. 

 

Subjek Soal Kesalahan 

F K O P 

1. Febri Deitania 1 - - -   

2. Ayu Prisca G 1   - - - 

  2   -     

3. Apriliani 1 - -     

  2   -     

4. Ratna Sari 1   -     

  2 - -     
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Keterangan: 

F = Kesalahan Fakta 

K = Kesalahan Konsep 

O = Kesalahan Operasi 

P = Kesalahan Prinsip 

Dari 38 peserta didik kelas X Akutansi 1 yang mengikuti tes 36 peserta didik. Dari 36 peserta didik 

dilakukan reduksi tehadap peserta didik yang melakukan kesalahan yang sama, sehingga diperoleh peserta didik 

yang melakukan kesalahan terhadap soal no. 1 sebanyak 4 peserta didik, adapun peserta didik yang melakukan 

kesalahan tehadap soal no. 2 sebanyak 3 peserta didik. 

Hasil Penelitian Tes 

Subjek 1 

Soal No. 1 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 1 dapat dilihat bahwa sudah berusaha melakukan langkah 

yang benar untuk mencari hasil dari data yang ada. Subjek 1 sudah mengoperasikan langkah-langkah dengan 

tepat dan bener, tetapi dari hasil akhir masih salah, yang disebabkan dengan kurang memahami pertanyaan yang 

ada dan kurang teliti. 

 
Subjek 2  

Soal No. 1 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 2 dapat dilihat bahwa sudah berusaha melakukan langkah 

yang benar untuk mencari hasil dari data yang ada. Subjek 2 berusaha mengoperasikan langkah-langkah yang 

tepat dan benar, tetapi tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan mulai awal sampai akhir. 

 

Soal No. 2 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 2 dapat dilihat bahwa sudah berusaha mengerjakan, akan 

tetapi pada saat pengoperasian masih banyak kesalahan yang dikarenakan kurang teliti pada saat 

mengoperasikannya, sehingga tidak dapat menemukan hasil yang diinginkan. 
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Subjek 3 

Soal No. 1 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 3, maka dapat dilihat bahwa subjek 3 sudah berusaha 

melakukan langkah yang benar untuk mencari hasil dari data yang ada. Subjek 3 sudah mengoperasikan sesuai 

langkah-langkah yang tepat dan benar, akan tetapi hasil tidak sesuai yang ditanyakan. Dikarenakan kurang teliti 

pada petanyaan yang ada. 

 
Soal No.2 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 3 dapat dilihat bahwa sudah berusaha mengerjakan, akan 

tetapi pada saat pengoperasian masih banyak kesalahan pada dan belum selesai mengerjakan dikarenakan 

kurang teliti pada pengoperasian dan waktu mengerjakan sudah habis. Maka subjek 3 tidak mendapatkan hasil 

yang diinginkan. 
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Subjek 4 

Soal No. 1 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 4 dapat dilihat bahwa sudah melakukan usaha untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika yang ada. Subjek 4 berusaha mengoperasikan sesuai langkah-langkah, 

akan tetapi dari pengoperasian data yang pertama sudah selesai sedangkan pengoperasian data yang kedua 

belum selasai, sehingga belum  mendapatkan hasil yang diinginkan.  

 
Soal No. 2 

Dengan hasil yang didapat dari pekerjaan subjek 4 dapat dilihat bahwa belum selesai mengerjakan, karena 

belum selesai mengoperasian dan kemungkinan kehabisan waktu dan mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal. Sehingga tidak dapat menemukan hasil yang diinginkan. 

 
 

 Dari hasil jawaban tes tertulis peserta didik masih banyak yang kurang teliti dan masih belum memahami 

konsep persamaan linier tiga variabel. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis berdasarkan tes tertulis dan wawancara kepada 4 peserta didik yang bernama Febri Deitania, 

Ayu Prisca G, Apriliani dan Ratna Sari. Didapat bahwa perserta didik masih kurang teliti pada soal sehingga 

jenis-jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan fakta, kesalahan konsep, kesalahan operasi, dan 

kesalahan prinsip. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan perserta didik adalah persepsi, 

ingatan, intelegensi dan kreativitas. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis jawaban soal tes yang didapat dari peserta didik dapat 

disimpulkan bahwa jenis-jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh peserta didik dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesalahan peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok 

bahasan Persamaan Linier Tiga Variabel pada semester ganjil Kelas X Akutansi 1 SMK Prapanca 2 adalah 

sebagai berikut: 

a. Kesalahan fakta yang dilakukan oleh peserta didik yaitu kesalahan dalam mengubah permasalahan ke 

dalam bentuk model matematika, kesalahan dalam menginterpretasikan hasil yang didapatkan. 

b. Kesalahan operasi yang dilakukan oleh peserta didik yaitu adalah kesalahan dalam menjumlahkan, 

kesalahan dalam mengurangkan, kesalahan dalam langkah-langkah pengoperasian, kesalahan dalam 

menggunakan cara untuk menyelesaikan jawaban dan belum menyelesaikan pengoperasian. 
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c. Kesalahan prinsip yang dilakukan oleh peserta didik yaitu adalah kesalahan yang dikarenakan peserta didik 

kurang memahami soal, kesalahan yang dikarenakan peserta didik kurang teliti pada pertanyaan yang ada. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan peserta didik Kelas X Akutansi 1 SMK Prapanca 2 dalam 

menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan Persamaan Linier Tiga Variabel adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik tidak memahami persepsi pada soal; 

b. Peserta didik tidak ingat pada materi; 

c. Peserta didik tidak ingat pada cara pengoperasian yang sudah di ajarkan; 

d. Peserta didik masih banyak yang tidak memiliki kemampuan intelektual (intelegensi) terhadap soal dan 

pekerjaan; 

e. Peserta didik kurang kreativitas dalam melaksanakan penyelesaian; 

f. Peserta didik kehabisan waktu untuk mengerjakan soal. Maka di dapat banyak yang belum menyelesaiakan 

pengoperasian. 

Saran 

Peserta didik sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. Akan tetapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik akan dapat dikurangi dengan 

cara guru matematika SMK Prapanca 2 dengan memberikan banyak tugas, latihan dan bimbingan dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika serta lebih meningkatkan peran aktif peserta didik dalam kegiatan 

belajar mengajar sehingga peserta didik memiliki motivasi untuk lebih aktif sehingga peserta didik dan guru 

dapat berkomunikasi dengan baik. Peserta didik sendiri juga dapat memperbaiki nilai dan lebih memahami 

materi dengan cara giat belajar, berlatih mengerjakan soal, mendengarkan dan memperhatikan saat guru 

menjelaskan atau memberikan materi yang diberikan serta selalu bertanya jika belum paham akan materi yang 

dipelajari dan diberikan oleh guru. Peserta didik juga harus teliti pada soal, memahami apa yang ditanyakan, 

sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan permasalahan matematika. Untuk para peneliti yang 

sama dengan judul, semoga penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah peneliti dalam penelitian. Serta 

tidak lupa bagi guru matematika di SMK Prapanca 2, semoga dengan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai refleksi . 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Terima kasih untuk dosen yang sudah membimbing pada saat penelitian, terima kasih pada instansi 

atau sekolah yang sudah membantu dan guru pamong yang mengarahkan pada saat penelitian dan pengambilan 

data serta peserta didik kelas X Akuntansi SMK Prapanca 2 semoga ilmu yang bapak berikan bermanfaat dan 

menjadikan kalian lebih baik.     
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Latar belakang penelitian ini adalah siswa beranggapan matematika itu pembelajaran 

yang sulit dan memerlukan suatu pemikiran yang keras. Sehingga diperlukan model 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, salah satunya 

adalah melalui Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching).Berdasarkan 

latar belakang rumusan masalah penelitian ini adalah adakah pengaruh Model 

Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) terhadap hasil belajar matematika 

materi Teorema Pythagoras pada kelas VIII di SMPN 2 Gedangan.Populasi dalam 

penelitian ini siswa kelas VIIISMPN 2 Gedangan. Dengan teknik purposive sampling 

diperoleh kelas eksperiman yaitu kelas VIII D dan kontrol yaitu kelas VIII 

F.Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode tes. Analisis data didapatkan bahwa pada uji normalitas kelas 

eksperimen Karena hitung = 3,592 tabel = 7,815 maka data kelas eksperimen 

berdistribusi normal, sedangkan pada kelas kontrol karena hitung = 2,352 tabel = 

7,815 maka data kelas kontrol berdistribusi normal juga. Pada uji homogenitas kedua 

kelas memiliki data, karena  = 1,335  = 1,78maka data tersebut 

homogen.Sedangkan pada Uji-t menunjukkanbahwa thitung > ttabel (2,598 > 1,998) 

dengan taraf signifikan  = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Model Pembelajaran Terbalik 

(Reciprocal Teaching) terhadap hasil belajar matematika materi Teorema Pythagoras 

pada kelas VIII di SMPN 2 Gedangan. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Terbalik,Teorema Pythagoras, Hasil Belajar 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu ilmu dengan bidang kajian yang meliputi konsep-konsep abstrak, simbol dan 

pola. Melalui pembelajaran matematika, siswa dapat melatih kemampuan yang dimiliki secara terus-menerus 

sehingga semakin lama akan semakin berkembang. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika  yang dapat di 

amanatkan oleh kurikulum, terdapat beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa, di antaranya 

adalah kemampuan untuk memahami konsep matematika, termasuk kemampuan dalam mengelolah dan 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikannya, kemampuan bernalar, pemecahan masalah, dan 

mengkomunikasikan informasi secara sistematis. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan siswa dapat 

menguasai penguasaan matematika pada tingkat tertentu namun banyak siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika, sehingga hasil belajar siswa rendah. 

Menurut Dimyati (2010: 24), hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu siswa 

dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

dibandingkan  pada saat sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesainya 

bahan pelajaran. Guru mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar siswa, seperti kemampuan guru berkomunikasi dan berintraksi secara efektif dan efisien dengan peserta 

didik, kemampuan dalam memilih dan menggunakan model sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar.. 

Menurut Suyono (2011: 88), menyatakan bahwa model pembelajaran adalah model yang dipilih dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dilaksanakan dengan suatu sintaks (langkah-langkah 

yang sistematis dan urut) tertentu. Menurut Rusman (2012: 99) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 
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panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh guru berupa suatu langkah kegiatan yang sistematis dan urut (sintaks) untuk menunjang 

proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Model pembelajaran sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam menerima pelajaran yang di sampaikan oleh guru. Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran 

tidak hanya dilihat dari bagaimana tingkat keaktifan siswa, tetapi juga dilihat dari hasil belajar siswa. Kita 

ketahui sebagian besar siswa beranggapan matematika merupakan pelajaran yang paling ditakuti oleh siswa, 

tidak hanya itu sebagian besar siswa beranggapan bahwa matematika adalah pembelajaran yang sulit dan 

memerlukan suatu pemikiran yang keras serta pemikiran yang cerdas. Anggapan ini menyebabkan bahwa siswa 

tidak semangat dalam belajar dan menyerah sebelum mengerjakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 

dalam pembelajaran di SMPN 2 Gedangan, guru dalam memberikan pembelajaran masih menggunakan Model 

Pembelajaran Lansung. Sehingga dalam suasana dalam pembelajaran kurang menarik dan kreatif. Mencermati 

hal tersebut guru seharusnya memilih model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching). Dengan Model 

Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching), guru membelajarkan siswa ketrampilan-ketrampilan metakognitif 

dengan menciptakan pengalaman belajar agar siswa tersebut mampu mengembangkan ketrampilannya atas 

usaha sendiri dengan pemberian semangat dan dukungan dari guru. Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal 

Teaching) juga mengutamakan pada prinsip pengajuan-pengajuan pertanyaan sehingga dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan karena terjadi pola 

interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa yang lain dalam satu kelas. Melalui model pembelajaran 

ini, siswa diharapkan mampu berpikir kritis dan dapat membangun pengetahuannya sendiri sehingga mampu 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu materi matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari adalah materi Teorema Pythagoras. Dalam menyelesaiakan masalah tersebut, peserta 

didik membutuhkan model pembelajaran yang menarik, kreatif yakni Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal 

Teaching). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh Model Pembelajaran 

Terbalik (Reciprocal Teaching) terhadap hasil belajar matematika materi Teorema Pythagoras pada kelas VIII di 

SMPN 2 Gedangan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2016-2017. Tempat penelitian di SMPN 2 Gedangan Sidoarjo. Pada  penelitian ini 

terdapat dua kelas yang digunakan sebagai kelas penelitian dengan perlakuan yang berbeda, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol setelah kegiatan 

selesai pada materi Teorema Pythagoras dengan Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching), siswa 

diberi posttest yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh pada Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal 

Teaching) dan seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi Teorema Pythagoras yang telah diberikan. 

Pada instrumen penelitian ini, peneliti memberikan lima soal uraian. Kedua kelas memperoleh lima soal 

uraian tersebut, baik itu kelas kontrol ataupun kelas eksperimen. Materi yang digunakan dalam instrumen ini 

adalah Teorema Pythagoras. Dalam memudahkan penyusunan instrumen maka perlu digunakan kisi – kisi soal 

beserta pedoman penskoran. Kisi kisi soal beserta pedoman penskoran digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran Terbalik 

(Reciprocal Teaching) terhadap hasil belajar matematika. Pada kelas eksperimen yaitu kelas VIII D diberi 

Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) sedangkan pada kelas kontrol yaitu kelas VIII F diberi 

pembelajaran konvensional. Materi yang diberikan pada kedua kelas tersebut adalah materi Teorema 

Pythagoras. 

Seusai materi pembelajaran Teorema Pythagoras dilakukan, kedua kelas diberi soal posstest baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Soal posstes   ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

pada materi Teorema Pythagoras. Soal posstest tersebut telah diuji tentang validasi instrumen oleh guru 

pembimbing SMPN 2 Gedangan Sidoarjo. 

Analisis data didapatkan bahwa pada uji normalitas kelas eksperimen Karena hitung = 3,592 tabel = 

7,815 maka data kelas eksperimen berdistribusi normal, sedangkan pada kelas kontrol karena hitung = 2,352 
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tabel = 7,815 maka data kelas kontrol berdistribusi normal juga. Pada uji homogenitas kedua kelas memiliki 

data, karena  = 1,335  = 1,78maka data tersebut homogen.  

Sedangkan pada Uji-t menunjukkanbahwa thitung > ttabel (2,598 > 1,998) dengan taraf signifikan  = 0,05 

maka H0 ditolak dan H1diterima. Dalam hal ditolaknya H0 maka hipotesis yang telah digunakan dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap hasil belajar matematika yang diberi Model Pembelajaran 

Terbalik (Reciprocal Teaching). 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) terhadap hasil belajar matematika materi Teorema 

Pythagoras di kelas VIII D SMPN 2 Gedangan. Hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan Model 

Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) lebih baik daripada hasil belajar pada kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

Saran 

Dengan simpulan yang penulis kemukakan dalam laporan skripsi ini bertitik tolak pada kesimpulan yang 

diambil dari analisis data penelitian,maka penulis dapat mengemukakan saran-saran dengan harapan supaya 

dapat berguna bagi pembaca umumnya dan lagi pendidik khususnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah: 

1. Agar peserta didik memperoleh hasil belajar dan prestasi yang lebih baik hendaknya guru 

memberikan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memotivasi peserta 

didik. 

2. Agar peserta didik selalu memperhatikan kehidupan sekitar bahwa kehidupan sekitar atau lingkungan 

sekitar juga berpengaruh terhadap proses belajar. 

3.  Bagi guru pengajar matematika perlu kiranya memberikan soal-soal kepada peserta didik yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari untuk memperdalam materi yang telah disampaikan dan 

memberikan penjelasan pada setiap paserta didik. 
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Latar belakang penelitian ini yaitu  banyaknya siswa yang menganggap pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dibandingkan dengan pelajaran yang lain 

karena tidak tampak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam model 

pembelajaran konvensional, guru hanya menyampaikan materi dan siswa tidak 

terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar matematika kurang 

memuaskan. Salah satu cara agar siswa tidak mengalami kesulitan belajar yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL). Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh model pembelajaran (problem 

based learning dan konvensional) terhadap hasil belajar matematika kelas X SMK Al 

Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran (problem based learning dan 

konvensional) terhadap hasil belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya 

tahun ajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Al 

Islah Surabaya sebanyak 130 siswa. Sampel pada penelitian ini sebanyak 64 siswa, 

terdiri dari 36 siswa kelas XMM4 yang menjadi kelas eksperimen dan 28 siswa kelas 

XMM3 yang menjadi kelas kontrol. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan tes. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t. Hasil dari 

analisis data diperoleh thitung = 9,420 dan ttabel = 1,999 dengan taraf 5%, sehingga 9,420 

> 1,999. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah ada 

pengaruh model pembelajaran (problem based learning dan konvensional) terhadap 

hasil belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

 

Kata kunci: Model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran 

konvensional, hasil belajar matematika. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia terutama bagi kemajuan bangsa dan 

negara karena dengan pendidikan manusia dapat mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi 

lebih baik. Untuk mendapatkan pendidikan yang maju, tinggi, dan berkembang, maka diperlukan suatu 

perencanaan yang berhubungan dengan tujuan nasional pendidikan. UU No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka mewujudkan potensi diri 

menjadi kompetensi yang beragam, harus melewati proses pendidikan yang diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa yang menggunakan suatu media dan 

metode tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara tidak langsung, guru dituntut harus dapat 

melibatkan siswa agar aktif dalam kegiatan belajar dengan cara mengembangkan pola pembelajaran.Amri dan 

Ahmadi (2012:3) menyatakan bahwa guru memiliki peluang untuk memanipulasi model pembelajaran dibawah 

kendala karakteristik tujuan pembelajaran dan siswa. Secara tidak langsung, guru dituntut harus dapat 

melibatkan siswa agar aktif dalam kegiatan belajar dengan cara mengembangkan pola pembelajaran[1]. 

Namun demikian, dalam  kenyataannya, pembelajaran yang berlangsung, guru tidak dapat melibatkan siswa 

dalam pembelajaran. Pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah masih menggunakan model  pembelajaran 
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konvensional, yang lebih menekankan peran guru dalam proses pembelajaran sebagai pentransfer ilmu. Oleh 

karena itu, guru harus pintar dalam memilih model pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara efektif, 

optimal, menantang siswa dan guru.  

Adapun solusi yang dapat digunakan adalah menerapkan model pembelajaran problem based learning 

(PBL). Lestari dan Yudhanegara (2015:43) menjelaskan bahwa problem based learning (PBL) adalah model 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan penyelesaian masalah serta memperoleh pengetahuan baru 

terkait dengan permasalahan tersebut[2]. Model pembelajaran problem based learning (PBL) cocok untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika karena melatih dan mengembangkan kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah autentik dari kehidupan faktual siswa dan merangsang kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.Karakteristik pelajaran matematika berbeda dengan pelajaran lain, sehingga memberi kesan sebagai 

pelajaran yang kurang diminati siswa, karena matematika dianggap sulit, menakutkan, dan tidak tampak 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika. Banyak 

hasil belajar matematika siswa yang kurang memuaskan karena berada  dibawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditetapkan.       

Penggunaan model pembelajaran problem based learning (PBL) merupakan salah satu cara agar siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan model pembelajaran problem 

based learning (PBL) pada pembelajaran matematika, siswa belajar berpikir dan memecahkan masalah-masalah 

pada kehidupan sehari-hari, bukan hanya menghafalkan rumus matematika saja. Sehingga diharapkan  hasil 

belajar matematika menjadi lebih baik dan tidak berada dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan. 

Persamaan linier tiga variabel (SPLTV) merupakan pokok bahasan di kelas X. Penggunaan materi ini 

banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.Sekolah yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah SMK 

AlIslah. Alasan peneliti memilih SMK Al Islah sebagai tempat penelitian karena peneliti melakukan kegiatan 

magang III di SMK Al Islah. SMK Al Islah merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki 

jumlah siswa terbanyak di kecamatan Gunung Anyar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh model pembelajaran 

problem based learning terhadap hasil belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya”. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh model pembelajaran (problem based learning dan konvensional) 

terhadap hasil belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017?”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran (problem based learningdan 

konvensional) terhadap hasil belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah (1) bagi siswa, yaitu dapat membantu siswa untuk terlibat 

dan berperan aktif dalam proses pembelajaran dan sebagai bahan masukan bagi siswa terhadap keberhasilan 

yang dicapai agar dapat memperoleh hasil belajar lebih baik lagi, (2) bagi guru, yaitu dapat membantu guru 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan proses belajar mengajar khususnya dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika dan dapat membantu guru untuk menambah pengetahuan dalam 

merencanakan, melaksanakan, atau mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

problem based learning (PBL) khususnya pada pelajaran matematika, (4) bagi sekolah, yaitu sebagai sumber 

informasi bagi sekolah memiliki berbagai macam model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang ada 

dan dengan adanya model pembelajaran yang tepat, maka mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan 

berprestasi, (5) bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan pengetahuan untuk menjadi seorang pendidik kelak dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dalam pembelajaran matematika. 

Duch (dalam Shoimin, 2016:130) mengemukakan bahwa problem based learning (PBL) atau pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) adalah model pengajaran yang cirinya adalah permasalahan nyata sebagai konteks 

untuk para siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh 

pengetahuan[3]. Sedangkan model pembelajaran konvensional merupakan salah satu dari model-model 

pembelajaran yang cara penyampaiannya melalui  penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada 

sekelompok siswa. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Pengalaman yang diperoleh siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain eksperimen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah true experimental design bentuk posttest-only control group design. Adapun bentuk rancangan pada 

penelitian ini, digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 1. Posttest-only control group design 

Kelompok  Eksperimen 

(Treatment Group) 
R X1 O 

Kelompok Kontrol 

(Control Group) 
R X2 O 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Tempat penelitian di SMK Al Islah 

Surabaya dengan pengambilan data pada bulan November 2016. Populasi pada penelitian ini adalah kelas X 

SMK Al Islah Surabaya dari kelas XMM1-XMM4 sebanyak 130 siswa.  

Teknik pengambilan sampel diambil dengan teknik probability sampling yaitu simple random sampling 

(sampel acak sederhana) dengan cara undian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan undian dengan cara 

membuat kertas kecil-kecil yang ditulis nama kelas XMM1-XMM4, kemudian kertas kecil-kecil tersebut 

digulung dan dikocok untuk diundi dalam menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang terpilih pada 

pengambilan pertama akan menjadi kelas eksperimen dan yang terpilih pada pengambilan kedua akan menjadi 

kelas kontrol. Akan dipilih sampel sebanyak dua kelas dari empat kelas. Kelas yang terpilih menjadi sampel 

penelitian adalah kelas XMM4 yang terpilih menjadi kelas eksperimen sebanyak 36 siswa dan kelas XMM3 

yang terpilih menjadi kelas kontrol sebanyak 28 siswa. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 64 siswa.   

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem based learning (PBL) (X1) dan model 

pembelajaran konvensional (X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes esai (uraian). Instrumen penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah  silabus, RPP (rencana  pelaksanaan pembelajaran), LKS (lembar kerja 

siswa) dan soal tes berupa lima soal esai (uraian) yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing dengan konten 

validitas. Prosedur pengumpulan data terbagi menjadi 3 tahap,antara lain yaitu (1) tahap persiapan yaitu 

menyusun instrumen penelitian, (2) tahap pelaksanaan yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi  materi 

yang sama yaitu sistem persamaan linier tiga variabel (SPLTV), namun dengan model pembelajaran yang 

berbeda, pada kelas eksperimen mendapat model pembelajaran problem based learning (PBL), sedangkan pada 

kelas kontrol mendapat model pembelajaran konvensional, (3) tahap akhiryaitu tahap analisis datamenggunakan 

uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t.  

 

III. PEMBAHASAN 

Langkah-langkah untuk menganalisa data pada penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut: 

Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji chi kuadrat. Berikut ini merupakan tabel dalam 

perhitungan uji normalitas. 

Tabel 2. Uji Normalitas 

Kelas hitung tabel H0 

Eksperimen 4,830 7,815 Terima 

Kontrol 2,053 7,815 Terima 

 

Taraf signifikansi ( ) yang dipakai dalam penelitian  ini  adalah  5%  atau  0,05 dengan derajat kebebasan 

(dk) = k – 3. Diperoleh dk pada kelas eksperimen dan kontrol = 3.  Pada kelas XMM4 (eksperimen) diperoleh 

hitung= 4,830< tabel = 7,815dan pada kelas XMM3 (kontrol) diperoleh hitung= 2,053< tabel = 7,815. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai posttest pada kelas XMM4 (eksperimen) dan kelas XMM3 

(kontrol) berdistribusi normal. 

 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F atau uji fisher. Berikut ini merupakan tabel dalam 

perhitungan uji homogenitas. 

Tabel 3. Uji Homogenitas 

Kelas Varians   H0 

Eksperimen 55,933 
1,406 1,86 Terima 

Kontrol 39,782 
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Taraf signifikansi ( ) yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05   dengan  = 36 – 1 =  

35 (untuk varians terbesar) dan = 28 – 1 = 27 (untuk varians terkecil). Berdasarkan tabel 3, diperoleh 

 = 1,406  = 1,86 maka  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berarti data berasal dari 

populasi yang homogen. 

 

Uji t 

Setelah data sampel diketahui berdistribusi normal dan varian-variannya homogen, maka langkah 

selanjutnya dilakukan uji t. Data uji t dijelaskan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Uji t 

Kelas n  hitung tabel H0 

Eksperimen 36 86,694 
9,420 1,999 Tolak 

Kontrol 28 69,107 

Taraf signifikansi ( ) yang dipakai dalam penelitian   ini   adalah   5% atau 0,05   dengan dk = 62. 

Berdasarkan tabel 4, diperoleh thitung= 9,420 >ttabel = 1,999 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hipotesis statistik yang peneliti ajukan yaitu “ada perbedaan hasil belajar matematika yang 

menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan model pembelajaran konvensional” 

dapat diterima. Berdasarkan  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  tersebut,  peneliti dapat menarik suatu 

kesimpulan bahwa ada pengaruh model pembelajaran (problem based learning dan konvensional) terhadap hasil 

belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

Hal ini juga ditunjukkan dari rata-rata nilai posttest siswa kelas XMM3 dan XMM4. Nilai rata-rata kelas 

XMM4 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas XMM3, yaitu 86,694  69,107.  Dengan demikian, dapat diketahui 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dapat membuat 

hasil belajar matematika kelas X SMK Al Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017 menjadi lebih baik dari pada 

pembelajaran denganmenggunakan model pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, model pembelajaran 

(problem based learning dan konvensional) dapat mempengaruhi hasil belajar matematika kelas X SMK Al 

Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran (problem based learning dan konvensional) terhadap hasil belajar matematika kelas X SMK Al 

Islah Surabaya tahun ajaran 2016/2017.  

Saran 

      Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka diberikan beberapa saran yang 

ingin disampaikan peneliti guna kepentingan pihak yang terkait dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih atau menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan kurikulum agar diterapkan di sekolah. Pembelajaran dengan  

menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dapat menjadikan hasil belajar siswa menjadi 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, hendaknya sekolah dapat 

menyediakan bahan dan media untuk mengembangkan model pembelajaran problem based learning (PBL).  

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dalam pembelajaran 

dengan mengajak siswa untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan pembelajaran, sehingga 

siswa tidak bosan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan mencapai hasil belajar yang lebih 

baik. 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran, menggali pengetahuan, dan pengalaman belajar khususnya 

dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL), sehingga pembelajaran berjalan 

dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain diharapkan untuk mengembangkan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan 

menggunakan materi yang lain dan dilakukan dengan waktu yang cukup sehingga diperoleh hasil yang 
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maksimal, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, landasan atau bahan literatur untuk penelitian 

selanjutnya. 
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Penelitian ini berlatar belakang dari proses pembelajaran matematika yang dirasakan 

oleh siswa bahwa pelajaran matematika itu sangatlah menyulitkan, sehingga dapat 

berdampak pada hasil belajar siswa. Penelitian ini memiliki tujuan yakn: 1) 

mendeskripsikan kesalahan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru dalam menyelesaikan 

soal matematika bentuk aljabar; 2) mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab 

kesulitan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru dalam menyelesaikan soal matematika 

bentuk aljabar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tes dan teknik 

wawancara. Dari hasil penelitian siswa melakukan sistematis sebanyak 14,8% , 

kesalahan konsep 15,7% , kesalahan teknis 10,1% , kesalahan menggunakan data 

0,46% , kesalahan interpretasi bahasa 0,46% , dan kesalahan konsep 10,1% , sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa pada 

kesalahan sistematis dan kesalahan konsep. 

 

Kata kunci:  Semnas, Matematika, Analisis, Kesalahan, Bentuk Aljabar. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk semua manusia yang ada dimuka bumi, 

bahkan bisa dikatakan bahwa pendidikan adalah pondasi yang utama untuk semua manusia. Dengan adanya 

pendidikan maka siswa bisa meningkatkan ilmu pengetahua, jasmani, dan akhlak mulia sehingga secara 

perlahan bisa mengantarkan siswa kepda tujuan dan cita-cita yang paling tinggi. 

Pendidikan yang akan dicapai tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi siswa juga harus bisa mencapai 

dan mengembangkan pendidikan yang didapatnya dilingkungan keluarga (informal) yang akan siswa 

pergunakan dlam kehidupan sehari-hari. Salah satu ilmu yang sangat penting dan mendasar untuk siswa adalah 

ilmu matematika, karena setiap hari akan meggunakan angka-angka dan perhitungan tertentu. 

Ilmu matematika telah diterima di masyarakat sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), tapi 

tidak jarang banyak siswa yang merasakan kesulitan dan kebingungan dalam menyelesaikan soal matematika 

yang telah diberikan oleh gurunya. 

Menurut James dan James (dalam Tim MKPBM 2001:18) menyebutkan bahwa “Matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang 

lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri”. 

Banyak yang menyebutkan bahwa matematika merupakan ilmu yang hanya mempelajari nilai-nilai dan angka 

saja, padahal ilmu matematika tidak hanya mempelajari angka tapi juga ilmu penalaran juga. 

Sebagian besar siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang telah diberikan oleh gurunya 

adalah dengan tidak cermatnya siswa tersebut dalam membaca ataupun memahami soal, terkadang siswa hanya 

terpacu pada soal yang telah diberikan oleh guru dan menyelesaikannya dengan cara yang sama. Padahal ada 

banyak cara untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada buku ataupun pada buku panduan lainnya. 

Menurut Aqib (2013:36) menyatakan bahwa “Kesalahan merupakan penyimpanann dari hal benar, yang 

sistematis konsisten dan disebabkan karena kompetensi siswa, sedangkan kesalahan-kesalahan yang sifatnya 

insendental bukan merupakan akibat penguasaan materi pelajaran akan tetapi disebabkan karena lemahnya 

pengelolaan kelas/sekolah dan profesionalisme guru yang masih kurang berkembang”. Dari faktor itu, guru 

kurang untuk melakukan pendekatan yang tepat ketika sedang mengajar didalam kelas. Sehingga siswa untuk 

bertanya kepada guru merasa sangat enggan dan takut, sehingga siswa sebagaian besar juga tidak menyukai 

mata pelajaran matematika. Tidak banyak juga siswa beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang menyulitkan dan juga membosankan. 
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Menurut Cox (dalam Susanti, 2007) membagi kesalahan siswa berdasarkan dengan sifatnya menjadi empat 

kategori kesalahan yakni kesalahan sistematis, kesalahan acak, kesalahan ceroboh dan kesalahan yang tidak 

dapat dimasukkan kedalam satu tipe. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk 1) mendiskripsikan kesalahan siswa kelas VII-I SMP Negeri 3 Waru 

dalam menyelesaikan soal matematika bentuk aljabar; 2) mendiskripsikan faktor yang menjadi penyebab 

kesulitan siswa kelas VII-I SMP Negeri 3 Waru dalam menyelesaikan soal matematika bentuk aljabar 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suatu masalah yang nyata dalam bidang pembelajaran, 

terutama mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan bentuk aljabar. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dalam proses berfikir induktif. Dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti juga terlibat dalam proses pembelajaran, perilaku siswa, persepsi, tindakan, dan 

lain-lain. 

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini melalui teknik tes dan teknik wawancara. Data dalam 

penelitian ini tidak diolah secara statistik. Data penelitian ini tidak terdapat hipotesis. Data yang dihasilkan 

berupa kalimat, kata-kata, dan tulisan. 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan antara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) metode tes, hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang kemampuan siswa dalam menentukan hasil penyelesaian soal 

matematika, (2) metode wawancara, digunakan untuk mendapatkan data tentang kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

Perencanaan Observasi Persiapan 

Membuat 

Soal 
Konsultasi 

Perbaikan 

Soal 

Pelaksanaan 

Tes 

Pemeriksaan 

Hasil Tes 

Benar 

Salah 

Identifikasi 

Kesalahan 

Kesalahan 

Teknis 

 

Hasil Analisis 

Data 

Kesalahan 

Sistematis 

Kesalahan 

Menggunakan Data 

Kesalahan 

Konsep 

Kesalahan 

Operasi 

Analisis Data 

Kesalahan 

Interpretasi Bahasa 
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Analisis data deskriptif kualitatif menggunakan data kuantitatif untuk melihat berapakah persentase 

jenis kesalahan siswa pada tiap butir soal yang diberikan. Persentase jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal tes menggunakan rumus: 

 

Keterangan : 

P = Persentase jenis kesalahan siswa 

n = Banyaknya kesalahan untuk masing-masing jenis kesalahan 

N  = Banyaknya kemungkinan kesalahan 

   

Dari 34 siswa yang mengikuti tes, ada banyak siswa yang melakukan kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

No Soal Jumlah siswa Jumlah Siswa yang Melakukan Kesalahan 

1 Soal nomor 1 34 5 

2 Soal nomor 2 34 11 

3 Soal nomor 3 34 0 

4 Soal nomor 4 34 2 

5 Soal nomor 5 34 0 

 

Hasil: 

a. Presentase kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada soal nomor 1 adalah:  

b. Presentase kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada soal nomor 2 adalah:  

c. Presentase kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada soal nomor 3 adalah:  

d. Presentase kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada soal nomor 4 adalah:  

 

1. Kesalahan Sistematis 

Dari lima soal yang telah diujikan ada tiga kesalahan yang sama, kesalahan tersebut terletak pada 

butir soal nomor 1, 2, dan 4. 

a)  Jawaban siswa pada soal nomor 1 

 

 

 

 

b) Jawaban siswa pada soal nomor 2 

 

 

 

 

c)  Jawaban siswa pada soal nomor 4 
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2. Kesalahan Konsep 

Dari lima soal yang diujikan, siswa selalu melakukan kesalahan pada butir soal nomor 1 dan 2. 

Karena kebanyakan siswa belum mampu memahami konsep awal dari soal cerita bentuk aljabar. 

a) Jawaban siswa nomor 1 

 

 

 

 

b) Jawaban siswa nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesalahan Teknis 

Dari lima soal yang telah diujikan ada dua kesalahan yang sama, kesalahan tersebut terletak pada butir 

soal nomor 2, dan 4. 

a) Jawaban siswa nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jawaban siswa nomor 4 
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4. Kesalahan Menggunakan Data 

Dari lima soal yang telah diujikan ada satu kesalahan yang sama, kesalahan tersebut terletak pada butir 

soal nomor 1. 

Jawaban siswa nomor 1 

 

 

 

 

5. Kesalahan Interpretasi Bahasa 

Dari lima soal yang telah diujikan ada satu kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kesalahan tersebut 

terletak pada butir soal nomor 1. 

Jawaban siswa nomor 1 

 

 

 

 

 

6. Kesalahan operasi 

Dari lima soal yang telah diujikan ada dua kesalahan yang sama, kesalahan tersebut terletak pada butir 

soal nomor 2, dan 4 

a) Jawaban siswa nomor 2 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jawaban siswa nomor 4 
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III. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data diatas, peneliti dapat menginterpretasikan ke dalam bentuk tabel distribusi 

jumlah dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa dari mengerjakan soal matematika bab bentuk aljabar dari 

soal nomor 1, 2 dan 4. 

Tabel 4.5 Hasil Presentase Kesalahan yang Dilakukan Oleh Siswa 

Nomor 

Siswa 

Jenis Kesalahan yang Dilakukan Oleh Siswa 

Sistematis Konsep Teknis Menggunakan Data Interpretasi Bahasa Operasi 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada butir soal nomor 1 

1       

2       

3       

4       

5       

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada butir soal nomor 2 

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada butir soal nomor 4 
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17       

18       

Keterangan: 

1) Kesalahan sistematis :   

2) Kesalahan konsep :  

3) Kesalahan teknis :  

4) Kesalahan menggunakan data :   

5) Kesalahan interpretasi bahasa :  

6) Kesalahan operasi :  

Kesalahan seperti ini merupakan hal biasa yang dilakukan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga disini siswa akan merasa bahwa kemampuan untuk belajarnya itu kurang dan 

harus ditingkatkan lagi.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kesalahan sistematis dan konsep adalah kategori kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa 

dalam mengerjakan soal, kesalahan ini merupakan kesalahan yang sangat mendasar dalam memahami suatu 

permasalahan yang ada pada bab ini. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab dari siswa melakukan kesalahan didapat peneliti dari hasil 

wawancara. Sehingga secara global kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat disimpulakan bahwa faktor-

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal pada pokok bahasan bentuk 

aljabar adalah: 

a. Faktor Internal 

1) Penguasaan konsep kurang 

2) Tidak dapat menyelesaikan soal dengan cara yang sesuai dengan prosedur 

3) Tidak dapat menyelesaikan dengan cara sistematis 

 

b. Faktor Eksternal 

1) Siswa kurang teliti dalam menyelesaiakan operasi bentuk aljabar 

2) Kurang telitinya siswa dalam mengambil data 

3) Kurang telitinya siswa dalam memahami suatu soal yang ada. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para guru, khususnya mata pelajaran matematika hendaknya setelah melakukan pemeriksaan pada 

kesalahan siswa lalu menunjukkan kasalahan yang dilakukan siswa serta tidak lupa untuk membahas 

bersama atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Dengan demikian siswa mengetahui letak kesalahan 

yang telah dilakukan dan apa saja penyebab terjadinya kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. 

2. Bagi siswa, diharapkan siswa sering untuk melakukan pelatiahan dalam mengerjakan soal matematika 

terutama pada bab bentuk aljabar yang berhubungan dengan soal cerita baik secara terbimbing maupun 

secara individu. 

3. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan matematika hendaknya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan untuk renungan dan memikirkan bagaimana untuk bisa mengajar dengan baik dan 

efisien terutama pada bab bentuk aljabar. 

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu diharapkan adanya penelitian dengan metodologi 

yang lebih sempurna dari ini. Penelitian tersebut akan berguna dan bermanfaat sebagai pembanding dan 

pengembangan bagi peneliti. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran matematika 

dirasakan sulit dan membosankan. Hal ini bisa disebabkan karena guru 

menyampaikan pembelajaran  cenderung monoton. Untuk mengatasi masalah ini 

maka diperlukan suatu pendekatan yang berbeda. Salah satunya yang dapat 

digunakan adalah pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME). 

Dalam penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran matematika yang dilihat dari aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran, ketuntasan hasil belajar siswa, dan respon siswa 

terhadap pembelajaran jika diterapkan Pendekatan Pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) Dalam Pembelajaran Matematika Pada Materi Fungsi 

Kelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII-G SMP Negeri 21Surabaya tahun pelajaran 2016- 2017, dengan jumlah 40 

siswa. Desain penelitian ini adalah “One shot case study”. Data diperoleh dengan 

meggunakan metode observasi, tes dan angket. Berdasarkan dari hasil penelitian ini 

diperoleh bahwa: (1) Aktivitas siswa selama proses pendekatan pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) dikategorikan  aktif, (2) Ketuntasan hasil 

belajar kelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya tuntas secara klasikal dan (3) Respon 

siswa dikategorikan positif. Dari ketiga indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dengan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) pada 

materi fungsi dikelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya dapat dikatakan efektif. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Pembelajaran Realistic Mathematic Education, Fungsi 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting  dalam kehidupan kita artinya bahwa setiap manusia berhak 

mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti 

suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan 

kehidupan. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan 

memberdayakan diri. Jadi banyak hal yang dibicarakan ketika kita bicarakan guru.  

Pendidikan juga mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beeriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan itu sendiri adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang dicapai anak didik 

yang mampu menentukan diri sendiri secara mandiri atas tanggung jawab sendiri. Oleh karena itu diperlukan 

suatu program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis dan kreatif 

adalah matematika. Bahkan menurut Haryono (2014: 6) matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 

yang bersifat pasti (eksakta).  

Istilah matematika berasal dari istilah yunani yaitu mathematike yang berati relating to learning yang 

berkaitan dengan hubungan pengetahuan. Kata yunani tersebut mempunyai akar kata mathema yang berarti 

pengkajian pembelajaran, ilmu atau pengetahuan (knowledge) yang ruang lingkupnya menyempit dan arti 

teknisnya menjadi pengkhajian matematika. Jadi berdasarkan asal-usulnya maka kata matematika berarti 

pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar dan matematika dianggap telah dapat menghasilkan suatu 

pencapaian yang memuaskan diantaranya memunculkan pemikiran dan pertanyaan untuk mendapatkan ide-ide 

yang baru sehingga dapat berfikir kreatif dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran adalah proses interaksi 

mailto:agungerohutahaean@yahoo.com
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siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling 

bertukar informasi.  

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Secara psikologis 

siswa siswi SMP Negeri 21 Surabaya kelas VIII sangatlah labil dalam belajar mereka menyukai pembelajaran 

yang baru dikarenakan pembelajaran untuk sekarang ini yang diajarkan oleh guru mereka sendiri terasa sangat 

membosankan. Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 21 di kelas VIII-G yang diajarkan guru, yaitu bapak 

Prayitno S.Pd pada materi fungsi tersebut banyak yang kurang dari nilai untuk standart ketuntasan hasil belajar 

yang  kurang dari 75. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan pembelajaran yang baru dan menyenangkan 

contoh salah satunya adalah pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) yang dirasakan 

untuk siswa sekarang dan cocok untuk kurikulum 2013 karena bisa membuat siswa aktif dan kreatif untuk 

memecahkan permasalahan di matematika karena pendekatan pembelajran Realistic Mathematics Education 

(RME) memberikan konsep pembelajaran matematika berdasarkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. 

Sehingga siswa terbantu dengan pendekatan pembelajaran ini karena dirasakan menyenangkan dan tidak 

membosakan sehingga semangat untuk belajar kembali.  

Dalam pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) ini membahas pembelajaran 

matematika yang menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan Realistic 

Mathematics Education adalah pendekatan pengajaran yang menekankan keterampilan, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri dan pada 

akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. 

Pada pendekatan ini peran guru tak lebih dari seorang fasilitator, moderator atau evaluator sementara siswa 

berfikir, mengkomunikasikan, melatih nuansa demokrasi dengan menghargai pendapat orang lain. Sejak tahun 

1971 Hans Freudenthal mengembangkan pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) 

berdasarkan permasalahan klasik yang sering dihadapi siswa di sekolah. Oleh karena itu tujuan penelitian 

menggunakan pendekatan pembelajaran RME dikarenakan dapat membentuk pembelajaran yang efektif dan 

membuat siswa menjadi aktif dalam belajar karena konsep pembelajaran berdasarkan dengan pengalaman 

kehidupan sehari-hari.  

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul “Efektivitas pendekatan pembelajaran RME 

(Realistic Mathematics Education) dalam pembelajaran matematika pada materi fungsi kelas VIII-G SMPN 21 

Surabaya”. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka pertanyaan penelitian “Apakah 

pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) efektif untuk mengajarkan matematika 

materi fungsi di kelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya”. Adapun tujuan bagi peneliti (1) Mendeskripsikan 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran matematika materi fungsi. (2) Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah pembelajaran RME 

(Realistic Mathematics Education) dalam pembelajaran matematika materi fungsi. (3) Mendeskripsikan respon 

siswa setelah proses pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) dalam pembelajaran matematika 

materi fungsi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti akan Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2011: 7) “metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum 

lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian 

kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah”. Berdasarkan penelitian kualitatif deskriptif ini hasil yang akan diperoleh berupa angka-angka dengan 

disertai kalimat-kalimat untuk penjelasannya. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) pada materi fungsi untuk mengetahui dan mengamati 

efektivitas selama kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari tiga indikator yaitu aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa dan respon siswa.  

Untuk sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu guru matematika pembimbing kelas 

VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya, Siswa dan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya. Dalam ini teknik 

pengumpulan data yaitu observasi untuk melihat aktivitas siswa, tes untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 

angket untuk mengetahui respon siswa selama pembelajaran matematika. 

a. Analisi hasil observasi aktivitas siswa 

Menganalisis data keaktifan siswa diperlukan data observasi data keaktifan siswa. Untuk menganalisis data 

observasi keaktifan siswa menggunakan presentase, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 
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Setelah menghitung hasil observasi, kemudian menentukan rata-rata pertemuan pertama dan 

pertemua kedua untuk memperoleh total skor rata-rata dari observasi aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Adapun tabel presentase kategori aktivitas siswa sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan: 

P = presentase aktivitas siswa 

 

Siswa dikatakan aktif jika jumlah  presentase rata-rata selama dalam dua pertemuan pembelajaran 

lebih dari atau sama dengan 60%. Siswa dikatakan pasif jika jumlah presentase rata-rata seluruh aktivitas 

siswa kurang dari 60%. 

 

b. Analisis data tes hasil belajar siswa 

Data yang diambil adalah data tes hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran RME. Nilai ketuntasan minimal siswa dikatakan tuntas jika 

siswa tersebut mendapat nilai  75 dan nilai maksimalnya adalah 100. Untuk mengetahui persentase 

siswa yang tuntas belajar secara klasikal (ketuntasan belajar siswa dalam satu kelas), berikut rumusnya: 

                                                            

                                                              
keterangan:  

K = presentase ketuntasan hasil belajar siswa 

Ks= Frekuensi siswa yang tuntas 

n = Banyak siswa 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa dengan mencapai nilai hasil tes yaitu 75 dan siswa dikatakan baik 

jika nilai ketuntasan hasil belajar siswa tersebut ≥ 85%. 

c. Analisis data respon siswa 

Untuk menganalisi data respon siswa yaitu dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan skala ya dan tidak. Untuk menghitung persentase respon siswa  

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

                                                    
 

Persentase (%) Kategori 

0% ≤ p < 20% Kurang sekali 

20% ≤ p < 40% Kurang aktif 

40% ≤ p < 60% Cukup aktif 

60% ≤ p < 80% Aktif 

80% ≤ p ≤ 

100% 
Aktif sekali 
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Keterangan: 

R = Presentase respon siswa 

n = Banyaknya jawaban (setuju/tidak setuju) 

f = Banyaknya siswa 

 

Respon siswa dikatakan positif apabila persentase ≥ 75% siswa satu kelas memberikan respon 

positif dalam pendekatan pembelajaran RME pada pembelajaran matematika. Efektivitas pendekatan 

pembelajaran RME di tinjau dari tiga indikator yaitu (1) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

RME dikatakan aktif, (2) Ketuntasan hasil belajar secara klasikal dikatakan tuntas, (3) Respon siswa 

terhadap proses pembelajaran dikategorikan posistif. Jika dalam ketiga indikator terpenuhi maka 

pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dikatakan efektif dalam 

pembelajaran matematika. 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas bahwa analisis aktivitas siswa dilakukan selama proses kegiatan 

pembelajaran matematika berlangsung dengan menggunakan pendekatan pembelajaran RME dalam 

mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dalam proses pembelajaran yaitu sebesar 6,25% dengan 

kategori aktif selama pembelajaran. Membaca atau memahami buku/ LKS 6,875% dengan kategori aktif dalam 

hal ini siswa pada saat pembelajaran membaca buku/ LKS. Berdiskusi antar sesama teman/ guru 25,93% 

krategori aktif. Mempresentasikan hasil diskusi 2,81% dengan kategori aktif. Mencatat pembelajaran yang 

diajarkan 12,5% dengan kategori aktif. Menjawab soal tes/ kuis 31,56% kategori aktif. Menyimpulkan materi 

pembelajaran 4,375% kategori aktif. Perilaku yang tidak relevan dengan KBM 9,68% kategori aktif. Aktivitas 

siswa yang dominan adalah mengerjakan atau mendiskusikan tugas dari buku/ lks.Hal ini untuk membangun 

siswa lebih kreatif dalam menyelesaikan soal dengan penggunaan pembelajara RME untuk menemukan atau 

memunculkan ide-ide baru. Dengan demikian bahwa siswa menggunakan waktunya lebih efektif untuk belajar 

sehingga dapat dikategorikan aktif dalam pembelajaran matematika dengan penggunaan pendekatan 

pembelajaran RME. 

2. Hasil Belajar 

Dari hasil data belajar siswa diatas, ada 87,5% siswa tuntas secara individual dan 12,5% siswa tidak 

tuntas dan ada sebanyak 5 orang siswa yang tidak tuntas. Dengan demikian ketuntasan belajar matematika siswa 

secara klasikal tercapai dengan penggunaan pendekatan pembelajaran RME. Sehingga hal ini dipengaruhi oleh 

pengajaran strategi yang baru biasanya guru yang cara penyampaiannya yang mononton dan membosankan, 

untuk menyampaikan pembelajaran sekarang dengan adanya pendekatan pembelajaran RME siswa menjadi 

lebih aktif dalam belajar dan efektif untuk suatu pembelajaran matematika karena mengombinasikan 

matematika dengan kehidupan nyata, sehingga siswa tidak lagi merasa bosan dan lebih cepat mengerti untuk 

memahami soal dalam matematika. 

3. Respon Siswa 

Dari hasil data diatas dari angket respon siswa yang diberikan ke siswa dan diisi setelah proses 

pembelajaran selesai diketahui bahwa menyatakan senang 100% dan tidak senang 0%. Pembelajaran RME 

dapat mempermudah materi fungsi 97,5% setuju dan 2,5% tidak setuju, dengan adanya pendekatan 

pembelajaran RME membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar 87,5% setuju dan 12,5% tidak setuju, 

sebanyak 82,5% siswa setuju menjadi lebih aktif belajar dan 17,5% tidak setuju, ada sebanyak 95% siswa setuju 

karena dapat mengeksplorasi diri dalam belajar matematika dan 5% tidak setuju, ada sebanyak 92,5% siswa 

setuju dengan lebih terampil dalam menyelesaikan pada pembelajaran matematika dan 7,5% tidak setuju, ada 

sebanyak 87,5%  siswa setuju karena lebih menariknya pendekatan pembelajaran RME dengan materi baru  dan 

12,5% tidak setuju, ada sebanyak  90% siswa setuju karena pembelajaran RME mendorong menemukan ide-ide 

baru dan 10% tidak setuju, ada sebanyak 12,5% siswa setuju dan 87,5% tidak setuju, ada sebanyak 92,5% siswa 

setuju karena pembelajaran RME membust rajin dalam mengerjakan latihan soal dan 7,5% tidak setuju, ada 

sebanyak 75% siswa setuju dan 25% tidak setuju pembelajaran RME dalam pembelajaran matematika dapat 

bisa menerapkan ke pelajaran yang lain, ada sebanyak 92,5% siswa setuju karena membuat hasil belajar 

meningkat dan 7,5% tidak setuju, ada sebanyak 12,5% siswa setuju dan 87,5% tidak setuju apakah pembelajaran 

RME merugikan, ada sebanyak 75% siswa setuju merasa lebih senang dengan adanya pendekatan pembelajaran 

RME dan 25% tidak setuju, serta sebanyak 95% siswa setuju karena terbantu bisa menyelesaikan soal dan 5% 

tidak setuju. Maka dapat diketahui siswa yang diberikan angket respon siswa memberikan respon positif 

terhadap kegiatan permbelajaran matematika yang dengan pendekatan pembelajaran RME. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) efektif dilakukan di SMP Negeri 21 Surabaya, ditinjau 

dari 3 indikator sebagai berikut. 

a. Aktivitas siswa selama proses pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 

dikategorikan  aktif. 

b. Hasil belajar siswa kelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya tuntas secara klasikal. 

c. Secara keseluruhan respon siswa dikategorikan positif terhadap proses pembelajaran. 

Dari ketiga indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) pada materi fungsi dikelas VIII-G SMP Negeri 21 Surabaya dapat dikatakan 

efektif. 

Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut. 

a. Bagi guru lebih aktif lagi dalam membimbing siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan hal-

hal baru dalam proses pembelajaran dikelas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) sehingga siswa senang dengan proses pembelajaran. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat mengenalkan dan melatihkan keterampilan pendekatan pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) sebelum atau selama pembelajaran agar siswa bisa termotivasi 

dan mampu untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri sehingga bisa lebih kreatif.   

c. Bagi Siswa, diberikan tugas untuk berlatih memahami dan menyelesaikan soal-soal sendiri sebelum 

berdiskusi dengan guru agar siswa terbiasa berpikir secara mandiri dan menemukan pengetahuannya 

sendiri. 
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Sangat penting adanya penerapan kurikulum dalam lembaga pendidikan. Model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu solusinya. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilustrasi tentang pengaruh hasil 

belajar siswa dalam menerapkan model Problem Based Learning (PBL). Hasil belajar 

menggunakan model  pembelajaran problem based learning (PBL) menjadi topik 

utama yang di tuangkan peneliti dalam pembelajaran. Dari 8 jurnal yang mengangkat 

tema pembelajaran problem based learning, menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

mengunakan model discovery learning merupakan salah satu jalan terbaik dalam 

pembelajaran. Pendekatan  kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode yang 

digunakan adalah 7 penelitian dengan eksperimen semu (quasi experiment), 1 

penelitian dengan analisis komperatif (pre experiment). Dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa penerapan model problem based learning  memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan hasil belajar  siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin 

meningkatnya nilai yang dicapai siswa dalam penelitian menggunakan model 

problem based learning. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terhadap pembelajaran mengunakan model problem based learning, menunjukan 

peningkatan yang signifikan. Hasil belajar mengunakan model Problem Based 

Learning (PBL) rata – rata mencapai 79,34. Dengan demikian dapat kita simpulkan 

bahwa model discovery learning  membawa dampak positif untuk  meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

 

Kata kunci: Problem Based Learning, Hasil Belajar  
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak sumber daya, baik sumber daya manusia, 

sumber daya dana maupun sumber daya sarana dan prasarana. Setiap sumber daya tersebut melibatkan banyak 

variabel dan setiap variabel masih melibatkan banyak unsur pula [2]. Dalam menelaah peningkatan mutu 

pendidikan ada salah satu pendekatan yang harus dilalui dengan sukses, yaitu: pendekatan substansial 

pendidikan (content approach). Pendekatan ini berkaitan langsung dengan mutu  pendidikan dan tingkah laku 

yang harus dimiliki oleh anak didik, karena proses belajar mengajar ditentukan dengan orientasi pendidikan 

yang tidak di dominasi oleh guru (teacher centered), melainkan didominasi oleh peserta didik (student centered). 

Sehingga prestasi peserta didik akan menjadi asli atau tidak artifisial belaka. Prestasi yang diperoleh peserta 

didik hendaknya dari proses pembelajaran maupun belajar dan tidak hanya melalui transferinfomasi begitu saja. 

Pemikiran tentang belajar mengacu pada proses, (1) belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri; (2) anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri 

pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru; (3) pengetahuan yang 

dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan 

(subject matter); (4) pengetahuan tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat 

diterapkan; (5) manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru; (6) siswa perlu 

dibiasakan memecahkan masalah menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide; 

(7) proses belajar dapat mengubah struktur otak, dan perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan 

perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang [16]. 

Pendidikan adalah  suatu  proses  dalam  rangka  mempengaruhi  siswa  agar  dapat  menyesuaikan  diri  

sebaik  mungkin  terhadap  lingkungannya  dengan  demikian  akan  menimbulkan  perubahan  dalam  dirinya  

yang  memungkinkannya untuk berfungsi secara baik dalam kehidupan  bermasyarakat. Dalam dunia 

pendidikan, pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional bukanlah hal yang tabuh lagi. Penerapan 

mailto:rahmaana888@gmail.com


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

301 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing 

dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, prosedur, alogika dan semacamnya. Proses 

pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifikakan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka 

diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Pada kurikulum 2013 ditekankan pada pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. Pembelajaran konvensional dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali 

informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data 

atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta.Untuk mata 

pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan 

secara prosedural. 

Penulis melakukan penelitian dan menganalisis terhadap pola hubungan antara hasil belajar dan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning  dari berbagai jurnal ilmiah yang terdiri dari 7 artikel, baik yang sudah di 

publikasikan melalui jurnal ilmiah maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet dalam periode 

20010 sampai dengan 2016. Tujuannya adalah untuk melihat apakah variabel hasil belajar yang diteliti dalam 

berbagai studi kalau dirangkum menjadi satu memberikan hasil yang konsisten dan bisa dijadikan dasar untuk 

menjawab pertanyaan apakah model problem based learning menentukan hasil belajar.  

 

II. PEMBAHASAN  

PBL merupakan model pemebelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja 

secara berkelompok  untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata[6]. PBL  adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut sekaligus memiliki ketrampilan untuk menyelesaikan masalah[23]. PBL merupakan penggunaan 

berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, 

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada[14]. Jadi PBL merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi 

yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar[14]. 

Beberapa ciri penting model problem-based learning sebagai berikut: (1) tujuan pembelajaran 

dirancang untuk dapat merangsang dan melibatkan pebelajar (siswa) dalam pola pemecahan masalah. Kondisi 

ini akan dapat mengembangkan keahlian belajar dalam bidangnya secara langsung dalam mengidentifikasi 

permasalahan, (2) sifat masalah yang disajikan dalam proses pembelajaran adalah berlanjut. Dalam hal ini ada 

dua hal yang harus terpenuhi. Pertama, masalah harus dapat memunculkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

yang relevan dengan situasi yang dibahas. Kedua, permasalahan hendaknya bersifat riil sehingga 

memungkinkan terjadinya kesamaan pandang antar siswa, (3) adanya presentasi permasalahan. Siswa terlibat 

dalam presentasi permasalahan sehingga mereka merasa memiliki permasalahan tersebut dan bertanggung jawab 

atas permasalahan tersebut, (4) guru berperan sebagai tutor dan fasilitator. Dalam hal ini, peran guru sebagai 

fasilitator adalah mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam bentuk keahlian dalam pemecahan masalah 

dan membantu siswa untuk menjadi mandiri [15]. 

PBL merupakan suatu metode pembelajaran yang mempunyai banyak kelebihan dan kelemahan. 

kelebihan PBL adalah sebagai berikut: (a) pemecahan masalah dalam PBL cukup bagus untuk memahami isi 

pelajaran; (b) pemecahan masalah berlangsung selama proses pembelajaran menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan kepada siswa; (c) PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran; (d) membantu proses 

transfer siswa untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari; (e) membantu siswa 

mengembagkan pengetahuannya dan membantu siswa untuk bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri; 

(f) membantu siswa untuk memahami hakekat belajar sebagai cara berfikir bukan hanya sekedar mengerti 

pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks; (g) PBL menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan 

dan disukai siswa; (h) memungkinkan aplikasi dalam dunia nyata; dan (i) merangsang siswa untuk belajar secara 

kontinu. 

Kelemahan PBL adalah sebagai berikut: (a) apabila siswa mengalami kegagalan atau kurang percaya 

diri dengan minat yang rendah mala siswa enggan untuk mencoba lagi; (b) PBL membutuhkan waktu yang 

cukup untuk persiapan; dan (c) pemahaman yang kurang tentang mengapa masalah-masalah yang dipecahkan 

maka siswa kurang termotivasi untuk belajar[22]. 

Hasil belajar adalah ukuran atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seorang siswa 

berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan evaluasi berupa tes dan biasanya diwujudkan dengan 

nilai atau angkaangka tertentu serta menyebabkan terjadinya perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

[10]. 
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III. METODE PENELITIAN 

 Subyek : 8 data dari berbagai jurnal baik dalam negeri maupun jurnal luar negeri tahun 2009 – 2016 

melibatkan 210 orang (N=210). 

 Prosedur Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode meta analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap 

data yang terdapat di dalam beberapa laporan penelitian kuantitatif. Pemetaan  analisis merupakan analisis 

kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan 

mempraktekkannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang 

fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya (Glass, 1981). 

Pengumpulan data dari berbagai jurnal di download melalui EJER, IJISR, ohiolink, issin.lipi, dan berbagai 

hasil penelitian yang di publikasikan melalui internet. Sehingga penelitian ini dapat dicapai tujuan dari 

penelitian yaitu adanya hubungan antara model problem based learning dengan meningkatnya hasil belajar. 

Berdasarkan hasil penelusuran dengan menggunakan kata kunci diatas akhirnya diperoleh Delapan (8) 

artikel yang selanjutnya artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

d. Artikel (studi primer) terdiri dari studi eksperimen atau studi survei yang meneliti tentang pembelajaran 

problem based learning dengan hasil belajar siswa. 

e. Laporan studi primer yang mencantumkan ukuran efek (r,t atau F), yang menunjukkan hubungan langsung 

antara model problem based learning dengan hasil belajar. 

 

2. Metode Analisis Data 

 Analisis Data dilakukan sebagai berikut : 

a. Pengkodean dilakukan dengan cara mengelompokkan data – data variable hasil belajar yang diperoleh 

dengan mengacu pada teori pembelajaran konvensional  (problem based learning). 

b. Manajemen data darilima naskah jurnal dan makalah yang diperoleh melalui situs – situs internet. 

Untuk yang mengandung nilai F ditransformasikan kedalam nilai t dan r. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Dari 8 jurnal penelitian dengan model problem based learning dengan metode kuantitatif berhasil 

dikumpulkan menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah 7 penelitian dengan eksperimen semu (quasi 

experiment), penelitian dengan analisis komperatif (pree experiment).  

Berdasarkan  pemenuhan  kriteria  di  atas, maka di lakukan langkah – langkah selanjutnya sebagai berikut 

ini: 

Transformasi  Nilai  F  kedalam  Nilai  t  dan r 

Dari lima studi eksperimen, tiga  diantaranya  menghasilkan  nilai  F.  Untuk  itu nilai F perlu 

ditransformasikan terlebih  dahulu  ke  dalam  nilai  t  dan  r.Adapun  persamaan rumus aljabar disajikan sebagai  

berikut : 

 

 
 

 
 

Nilai  rxy  yang  diperoleh  dari  studi  survei dan transformasi nilai F dari studi  eksperimen tercantum 

dalam table 1. 

 

Tabel 1 

No Tahun Peneliti N Sampel F t rxy 
Hasil 

Belajar 

1 2009 

Susriyati, Erica, A.D 

Corebima, and Siti 

Zubaidah 

42 Senior High School 495,087 22.25 0.042 85,74 

2 2010 Muh. Rais 30 University Student 19,41 4.405 0.092 81,58 

3 2011 
Majid Saleem Aziz, 

Ahmad Nurulazam, 

Modh. Ali Bin 

42 University Student 2,116 1.454 0.034 - 
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Samsudin, Salmiza 

Binti saleh 

4 2011 Ni Yoman Sri Lestari - Junior High School 56,211 7.497 - 69,89 

5 2013 

Rita Doski Yance, 

Ermanianti Ramli and 

Fatni Mufti 

20 Senior High School 1,45 2,08 0.106 80,20 

6 2013 
Bekti Wulandari and 

Herman Dwi Surjono 
- Senior High School 27,51 5.244 - 79,27 

7 2013 
R.D. Padmavathy and 

Mareesh. K 
30 Elementary school 27.04 5,20 0.0944 - 

8 2016 C.l. Chiang and H. Lee 46 Senior High School 32,335 5.686 0.0744 - 

Total 210 

Rata Hasil Belajar 79,34 

NB : tanda ( - ) berarti tidak ditemukan data yang di maksud pada naskah. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara model problem based learning dengan 

meningkatnya hasil belajar. Sedangkan dari data korelasi yang didapat masih ada dalam rentang taraf 

kepercayaan. Dari delapan jurnal yang diteliti untuk evaluasi hasil belajar rata-rata mencapai 79,34. Dengan 

demikian dapat disimpulkan juga ada hubungan antara model pembelajaran problem based learning dengan 

meningkatnya hasil belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya hasil belajar berhubungan secara 

signifikan dengan penggunaan model problem based learning. 
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Kemampuan siswa dalam pemecahan masalah merupakan hasil belajar siswa yang 

harus semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada diskusi 

kelompok ahli dan kelompok asal. Diskusi yang dilakukan oleh siswa bertujuan untuk 

memecahkan masalah. Populasi yang digunakan adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 

Gubug, siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Boja, siswa SMP Negeri 38 Semarang, siswa 

sekolah menengah di Kenya, siswa sekolah dasar di Turki. Metode yang digunakan 

adalah metode observasi dan refleksi, metode instruksional, dan metode eksperimen. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan pre test, 

mengimplementasikan model pembelajaran dan diakhiri dengan post test. Dari lima 

penelitian yang menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh model pembelajaran jigsaw 

terhadap hasil belajar siswa ada empat penelitian, sedangkan satu penelitian 

menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci: jigsaw, hasil belajar, pemecahan masalah 

 

I. PENDAHULUAN 

Dari hasil observasi di kelas, dalam kegiatan belajar mengajar, interaksi guru dan siswa dalam proses belajar 

masih berjalan satu arah, yakni dari guru saja. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah. Tidak ada 

kegiatan diskusi di kelas, sehingga aktivitas siswa terbatas pada mencatat penjelasan guru, mengerjakan tugas 

dari guru dan sesekali menjawab pertanyaan guru bila ditunjuk.  

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka perlu adanya perbaikan kualitas proses pembelajaran maupun 

prestasi siswa. Sebagai tindak lanjut guna mengatasi permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan penelitian 

tindakan (action research) yang berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran melalui sebuah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). PTK merupakan gabungan dari tiga kata inti 

yaitu (1) penelitian, (2) tindakan dan (3) kelas dan dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan dalam sebuah kelas. Kemmis dan 

McTaggart mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri untuk memperbaiki 

praktik yang dilakukan sendiri. 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh guru adalah dengan penerapan model pembelajaran yang bersifat 

kooperatif. Ketepatan dalam penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dan pencapaian prestasi belajar siswa pada materi 

kimia. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi, kondisi siswa, 

sarana prasarana yang tersedia serta tujuan pengajarannya.[1]  

Suherman (2003) telah menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan 

pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Sejalan dengan Suherman, dalam bukunya Rifa’i (2011) 

dijelaskan bahwa menurut pandangan teori rekonstrivisme, belajar berarti mengkonstruki makna atas informasi 

dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Berdasarkan hal tersebut, penguasaan kemampuan pemecahan 

masalah setiap siswa adalah hal yang penting, maka sudah sepatutnya kemampuan pemecahan masalah mendapat 

perhatian dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran matematika.[2] 
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Saat ini, siswa tidak diharapkan untuk menghafal atau menyimpan informasinya, melainkan untuk 

mengetahui bagaimana cara mencapai nformasi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Berbagai 

metode telah dikembangkan untuk memperbaiki pendekatan ini dan membuat belajar lebih efisien (Tarım & 

Akdeniz, 2003). Sebagai salah satu metode ini, pembelajaran kooperatif didasarkan pada kerjasama, sebuah 

konsep yang setua sejarah manusia. Dalam konteks ini, pembelajaran kooperatif didefinisikan oleh Rozmajzl 

dan Alexander (2000) sebagai metode pengajaran yang melibatkan kelompok kecil yang diciptakan oleh siswa 

dengan keterampilan untuk bekerja sama dan memvariasikan tingkat pengetahuan untuk mencapai tujuan 

bersama.[3] 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sesuai apabila diterapkan pada materi-materi yang tidak banyak 

memuat rumus atau persamaan namun lebih banyak memuat teori-teori. Materi yang demikian memudahkan 

siswa untuk membaca sendiri sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Jadi siswa diharapkan sudah memiliki 

pengetahuan dasar sebelum dilakukan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran tipe Jigsaw 

yang mengedepankan pengalaman siswa dan pada pelaksanaannya siswa harus berbagi pengalaman ataupun 

pendapat kepada siswa lain. Pada penelitian ini yang dimaksud pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah 

sebelum dimulai pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa diberi tugas untuk membaca materi yang akan 

dibahas pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa juga diberi tugas untuk mengerjakan soal yang 

jawabannya terdapat pada materi bacaan tersebut, saat pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berlangsung, siswa 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota sesuai dengan jumlah lembar ahli. Pembagian 

kelompok tersebut berdasarkan pada: kemampuan, asal, dan latar belakang yang beragam. Kelompok ini disebut 

dengan kelompok asal, masing-masing anggota kelompok akan mendapat satu lembar ahli yang berbeda. 

Lembar ahli tersebut berisi soal-soal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa, langkah selanjutnya adalah siswa yang memperoleh lembar ahli yang sama dari masing-masing 

kelompok asal akan bergabung membentuk kelompok ahli, di dalam kelompok ahli, siswa berdiskusi untuk 

memecahkan soal-soal pada lembar ahli, setelah diskusi pada kelompok ahli selesai, kemudian siswa kembali ke 

kelompok asal dan mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok ahli. Selain itu siswa juga melakukan tanya 

jawab tentang soal-soal tadi.[4] 

Siswa sangat penting untuk memahami seluruh konsep yang diajarkan. Menurut (Aronson, 2000) 

keuntungan dari strategi pembelajaran Jigsaw adalah siswa melakukan tugas menantang dan menarik dalam 

kelompok ahli mereka dengan antusias karena mereka satu-satunya yang memiliki informasi saat mereka pindah 

ke kelompok masing-masing. Siswa yang saling belajar mengembangkan gagasan yang jelas tentang konsep 

yang mereka hadirkan dan mengomunikasikannya secara lisan ke rekan mereka (Neer, 1987).[5] 

 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap 

hasil belajar siswa.  

 

II. PEMBAHASAN  

Pada referensi [1] Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam dua 

siklus. PTK dilaksanakan dalam proses berdaur (cyclical) yang terdiri dari empat tahapan, planing, action, 

observation/evaluation, dan reflection. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, kajian dokumen, dan tes.  

Subjek penelitian adalah siswa kelas XC semester genap SMA N 1 Gubug tahun ajaran 2012/2013. 

Pemilihan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa subjek tersebut mempunyai 

permasalahan yang telah teridentifikasi pada saat observasi awal. Objek penelitian ini adalah aktivitas dan 

prestasi belajar. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data informasi tentang keadaan siswa 

dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif berupa data hasil observasi, angket aktivitas siswa, 

angket afektif dan wawancara yang menggambarkan proses pembelajaran di kelas dan kesulitan yang dihadapi 

guru baik dalam menghadapi siswa maupun cara mengajar di kelas. Aspek kuantitatif yang dimaksud adalah 

berupa data penilaian prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrokarbon yang meliputi aspek kognitif dan 

afektif baik siklus I maupun siklus II. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data (pengelolaan data), penyajian data 

(mengorganisasikan data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat bentuk datanya secara lebih utuh), dan 

triangaulasi atau pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai 

pembanding data.  

Berdasarkan observasi, angket, tes dan wawancara yang telah dilakukan selama proses pembelajaran metode 

Jigsaw berbantuan handout dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada materi pokok 

hidrokarbon. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas siswa selama proses belajar yang meliputi 

aktivitas oral, aktivitas visual, aktivitas emosional, dan aktivitas menulis. Sedangkan prestasi belajar meliputi 

aspek kognitif dan afektif. Penilaian aspek afektif dilakukan untuk memberi informasi kepada guru terkait sikap 

siswa selama proses belajar mengajar.  
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Aktivitas belajar siswa dinilai dari angket aktivitas yang diberikan pada tiap akhir siklus. Selain itu juga 

dilakukan observasi yang digunakan sebagai pembanding hasil angket terkait aktivitas siswa selama proses 

belajar mengajar.[1] 

Pada referensi [2], pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode 

penelitian eksperimen melalui teknik Cluster Random Sampling. Penelitian ini merupakan postest-only control 

design, yaitu terdapat dua kelompok yang mana kelompok pertama diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok kedua yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Penelitian ini 

menggunakan pola rancangan sebagai berikut. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Boja tahun pelajaran 2014/2015. Pada kelas eksperimen pertama dipilih kelas VIII G 

dengan mendapatkan perlakuan model pembelajaran Jigsaw dan kelas eksperimen kedua dipilih kelas VIII E 

dengan mendapatkan perlakuan model pembelajaran GI sedangkan kelas kontrol dipilih kelas VIII F dengan 

mendapatkan perlakuan pembelajaran ekspositori. 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan tes. “Tes adalah serangkaian 

pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, penyelesaian, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok” (Arikunto, 2012). Tes kemampuan 

pemecahan masalah dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa dua kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti 

menganalisis data nilai UAS semester gasal mata pelajaran matematika siswa kelas VIII tahun pelajaran 

2014/2015. Analisis data UAS semester gasal tahun pelajaran 2014/2015 meliputi uji normalitas, homogenitas 

dan uji kesamaan rata-rata untuk mengetahui bahwa populasi berdistribusi normal, homogen, dan mempunyai 

kemampuan yang sama.  

Sebelum tes kemampuan pemecahan masalah ini diberikan kepada siswa, tes diujicobakan terlebih dahulu 

untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari sepuluh soal tersebut. Soal 

tes yang digunakan telah memenuhi langkah-langkah kemampuan pemecahan masalah menurut Polya dan 

indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004. Dari hasil 

uji coba yang telah dihitung, diperoleh tujuh soal yang memenuhi syarat. Ketujuh soal tersebut akhirnya yang 

menjadi soal tes kemampuan pemecahan masalah pada pelaksanaan post-test.  

Pada akhir pembelajaran pada materi tersebut, dilaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya, data nilai post-test yang terkumpul kemudian 

dianalisis untuk menguji hipotesis. Analisis data tahap akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji untuk 

mengetahui tingkat ketuntasan individu, uji proporsi satu pihak untuk mengetahui tingkat ketuntasan klasikal, 

dan uji ANAVA untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan 

kelas kontrol. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan rata-rata yang cukup signifikan maka dilakukan uji lanjut 

Scheffe. 

Berdasarkan analisis data UAS semester gasal tahun ajaran 2014/2015 dengan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata diperoleh bahwa data berdistibusi normal, populasi mempunyai varians 

yang homogen, dan siswa memiliki kemampuan awal yang sama. Hal ini berarti populasi berasal dari kondisi 

awal yang relatif sama. Oleh karena itu, peneliti memilih secara acak kelas yang akan digunakan untuk 

penelitian.  

Pada pelaksanaan penelitian, pembelajaran kedua kelas eksperimen dilakukan oleh peneliti dan satu kelas 

kontrol dilakukan oleh guru matematika. Pada kelas eksperimen pertama, pembelajaran menggunakan model 

Jigsaw dan kelas eksperimen kedua, pembelajaran menggunakan model GI. Sedangkan kelas kontrol dikenai 

pembelajaran ekspositori. Menurut BSNP (2006), ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan 

dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 –100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 

75%. KKM ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas kompetensi, sumber daya pendukung dalam 

menyelenggarakan pembelajaran, dan tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa (Depdiknas, 2006). 

Berdasarkan perhitungan uji ketuntasan belajar individual menggunakan uji dan uji ketuntasan belajar klasikal 

menggunakan uji proporsi pihak kanan menunjukkan bahwa data akhir pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 mencapai ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar secara statistik pada kelas eksperimen 1 terlihat 

dari hasil perhitungan uji dan uji proporsi pihak kanan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = 

8,36 dan harga ttabel= 1,69 dengan α = 5% dan dk = 31 adalah sebesar 1,69. Karena maka tolak H0 (Sudjana, 

2005). Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran Jigsaw telah mencapai ketuntasan belajar individu. 

Selanjutnya, dari hasil uji proporsi pihak kanan diperoleh nilai zhitung = 2,79 dan harga α = 5% peluang (0,5 – 

α) = 1,64. Karena ztabel dengan zhitung = 2,79 1,64 maka H0 ditolak dan H1 diterima maka siswa yang dikenai 

pembelajaran Jigsaw telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang mendapat model Jigsaw mencapai ketuntasan belajar. 

Hasil ini sesuai dengan Hertiavi (2010) yaitu kemampuan pemecahan masalah yang merupakan hasil belajar 

kognitif mengalami peningkatan setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan memenuhi 

indikator keberhasilan.  
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Selanjutnya, ketuntasan belajar secara statistik pada kelas eksperimen 2 diperoleh nilai thitung = dan harga 

ttabel dengan α = 5% dan dk = 30 adalah sebesar 1,69. Maka artinya, siswa yang dikenai pembelajaran GI telah 

mencapai ketuntasan belajar individu. Selanjutnya, dari hasil uji proporsi pihak kanan diperoleh nilai zhitung = 

dan harga ztabel α = 5% peluang (0,5 – α) = 1,64. Sehingga diperoleh siswa yang dikenai pembelajaran GI telah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa yang mendapat model GI mencapai ketuntasan belajar. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mutiawati (2014) bahwa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah model pembelajaran matematika tipe group investigation dapat membantu mahasiswa dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Model pembelajaran Jigsaw pada kelas Eksperimen 1 dan GI pada kelas Eksperimen 2 merupakan model 

pembelajaran yang sama-sama menitikberatkan kepada belajar dalam kelompok kecil. Berdasarkan hasil 

penelitian pada Tabel 2 diperoleh Sig. = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa 

terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai pembelajaran 

JIGSAW, GI, dan ekspositori. Oleh karena itulah diperlukan uji lanjut untuk mengetahui keberlakuan tanda 

“sama dengan” pada hipotesis. Uji lanjut yang dilakukan adalah uji Scheffe pada menu Equal Variances 

Assumed. Uji lanjut ini dipilih karena banyaknya anggota pada tiap kelompok sampel berbeda dan kelompok 

data mempunyai varians yang sama/homogen. Setelah dilakukan uji lanjut Scheffe, diperoleh hasil. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS sehingga kriteria pengujiannya adalah dengan 

melihat nilai pada kolom keluaran program. Jika nilai sig. pada perpaduan masing-masing kelompok kurang dari 

0,05 maka antarkelompok tersebut memiliki rata-rata nilai yang berbeda secara signifikan (Sukestiyarno, 2010).  

Sig. antara kelas eksperimen 1 (Jigsaw) dan kelas eksperimen 2 (GI) adalah 0,554, artinya rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah model pembelajaran Jigsaw tidak berbeda signifikan dengan model 

pembelajaran GI. Selanjutnya, sig. antara kelas eksperimen 1 (Jigsaw) dan kelas kontrol (ekspositori) adalah 

0,01, artinya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemapuan pemecahan masalah model 

pembelajaran Jigsaw dengan pembelajaran ekspositori. Kemudian, sig. antara kelas eksperimen 2 (GI) dan kelas 

kontrol (ekspositori) adalah 0,19, artinya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemapuan 

pemecahan masalah model pembelajaran GI dengan pembelajaran ekspositori.  

Rata-rata kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran Jigsaw tidak berbeda signifikan dengan 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang dikenai model pembelajaran GI. Hal tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2014), bahwa model 

pembelajaran GI menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

langsung dan sama baiknya dengan model pembelajaran Jigsaw II. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa rata-

rata kemampuan pemecahan siswa yang dikenai model pembelajaran Jigsaw tidak lebih baik atau sama dengan 

rata-rata kemampuan pemecahan siswa yang dikenai model pembelajaran GI.  

Berdasarkan analisis pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw dan Ekspositori pada Tabel 4, diperoleh hasil 

bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran Jigsaw lebih baik daripada 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran ekspositori. Hal tersebut dikarenakan 

dalam model pembelajaran Jigsaw lebih menekankan siswa aktif selama proses pembelajaran melalui kelompok 

kecil. Hal ini sudah sesuai dengan hasil analisis statistika dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model pembelajaran Jigsaw 

lebih baik daripada pembelajaran ekspositori dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suroto. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa: prestasi belajar memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan 

sekolah; keterampilan proses dan keaktifan siswa berpengaruh pada prestasi belajar siswa; dan terdapat 

perbedaan prestasi belajar antara kelas yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

konvensional (Suroto, 2012).  

Pada pelaksanaan model pembelajaran GI di kelas eksperimen 2, siswa aktif selama pembelajaran dengan 

menemukan konsep melalui kelompok kecil. Sedangkan pembelajaran ekspositori di kelas kontrol secara umum 

pembelajaran didominasi oleh guru, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dikarenakan peran guru yang 

begitu dominan dalam pembelajaran. Sehingga menyebabkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

dikenai pembelajaran GI lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dikenai 

pembelajaran ekspositori. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiawati (2014) bahwa 

kemampuan pemecahan mahasiswa yang memperoleh model pembelajaran tipe group investigation lebih baik 

daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  

Ditinjau dari proses belajar mengajar dikelas, secara umum siswa yang mengikuti pembelajaran matematika 

kooperatif tipe Jigsaw memberikan keluaran rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang lebih baik 

lebih aktif dan aktif dalam berdiskusi kelompok daripada pelaksanaan pembelajaran pada kelompok GI dan 

kelompok Ekspositori. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dialami peneliti dalam penerapan model 

pembelajaran Jigsaw. Kendala-kendala tersebut antara lain: (1) penerapan model Jigsaw memerlukan waktu 

yang cukup lama, karena proses berkelompok yang harus bekerja dua kali; (2) Pada kegiatan berkelompok ada 

beberapa siswa yang tidak bisa bekerja sama dengan baik; (3) Selama proses pembelajaran beberapa siswa 
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malas mencatat hasil pekerjaan latihan soal yang telah ditulis dan dikerjakan oleh teman mereka sehingga 

mereka tidak mempunyai catatan pekerjaan.[2] 

Pada referensi [3], Desain eksperimen pre-test / post-test satu kelompok digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian dilakukan dengan total 33 siswa (16 perempuan dan 17 laki-laki) belajar di sebuah sekolah dasar yang 

berada di provinsi Sakarya, Turki. The “Matematika Self-Efficacy Persepsi Skala” (MSEPS) yang 

dikembangkan oleh Umay (2001) digunakan untuk mengukur Persepsi self-efficacy matematika siswa dalam 

penelitian ini. Skala Likert terdiri dari 14 item, 8 di antaranya positif (1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14) dan 6 negatif (3, 6, 

7, 10, 11, 12). Item dari skala dikodekan sebagai Never (1), Jarang (2), Terkadang (3), Sering (4), Selalu 

(5). Koefisien reliabilitas alfa memiliki skala telah dihitung menjadi .88. Cronbach Alpha koefisien yang terkait 

dengan persediaan telah dihitung menjadi 0,833 untuk data yang telah diperoleh dalam penelitian ini. 

Nilai nilai tertinggi yang dapat diperoleh untuk persediaan ini adalah 70 dan titik terendah adalah 14. 

Kelompok nilai koefisien interval dihitung dengan membagi selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Dari 

perkembangan hasil pengukuran dengan jumlah kelompok yang ditentukan dalam penelitian ini (Kan, 2009: 

407). Oleh karena itu, interval referensi aritmatika rata-rata, yang dihitung sebagai terkait dengan tanggapan 

disediakan oleh siswa, dihitung menjadi (5-1) / 5=0.80 dalam penelitian ini. Sebagai tahap pertama 

pengumpulan data, siswa dikenai skala persepsi self-efficacy matematika sebelumnya ke aplikasi Kemudian 

proses dilanjutkan dengan pengajaran mata pelajaran geometri transformasi selama 5-kursus Jam menggunakan 

teknik jigsaw. Sebagai tahap kedua pengumpulan data, persepsi self-efficacy matematika Skala diterapkan 

kembali setelah proses pengajaran. Metode statistik deskriptif dan dua uji t sampel independen diterapkan untuk 

analisis data. Untuk semua Decoding statistik, 0,05 tingkat signifikansi diambil sebagai dasar. Data dianalisis 

dengan menggunakan SPSS 15.0 perangkat lunak. 

Nilai persepsi self-efficacy matematika siswa sebelum penerapan teknik jigsaw. Ketika temuan penelitian ini 

diperiksa, dapat dilihat bahwa persepsi self-efficacy matematika terhadap siswa sebelum aplikasi signifikan dan 

tinggi. Dalam studi mereka, Çalışkan, Selçuk dan Özcan (2010) belajar Efek keyakinan keyakinan diri Guru 

Fisika pada tingkat kelas dan akademis mereka prestasi. Harurluoğlu dan Kaya (2009) bertujuan untuk 

mengetahui persepsi self-efficacy terhadap calon Biologi. Guru terhadap pengajaran biologi dalam studi mereka 

(2009). Analisis data menunjukkan bahwa persepsi self-efficacy. Calon guru biologi terhadap pengajaran 

biologi tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa matematika persepsi self-efficacy siswa yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini tinggi berdasarkan nilai pre-test, dan ini hasilnya mendukung studi tersebut di 

atas. Bila temuan penelitian diperoleh setelah aplikasi diperiksa, terlihat bahwa ada penurunan persepsi self-

efficacy siswa, dan bahwa teknik jigsaw tidak memiliki efek pada matematika self-persepsi kemanjuran Bila 

literatur yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif diteliti, dapat dilihat bahwa efek dari metode ini pada 

prestasi akademis siswa dan sikap terhadap kursus (Altıparmak&Nakipoğlu, 2005; Avşar & Alkış, 

2007; Karakoyun, 2010), dan tentang sikap dan motivasi (Aydın, 2009; Efe,2011) diselidiki. Dalam konteks ini, 

terlihat efek pembelajaran kooperatif pada matematika self-persepsi khasiat tidak diselidiki dalam literatur yang 

relevan. Hal ini dianggap bahwa studi ini berbeda dari yang lain dalam hal ini, dan itu akan memberikan 

kontribusi ke lapangan. Studi serupa dapat dilakukan pada mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif 

terhadap persepsi self-efficacy.[3] 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yaitu siswa kelas VIIASMP Negeri 38 

Semarang tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 38 siswa. Penelitian ini difokuskan pada proses penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kinerja guru, aktivitas siswa, dan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal. Penelitian tindakan kelas tersebut terlaksana dalam tiga 

siklus dengan tiga kali pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Masing-

masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi (Zainal, 2007). 

Perencanaan siklus pertama disusun berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih rendah. 

Pelaksanaan kegiatan pada siklus selanjutnya bisa dikatakan hampir sama dengan siklus pertama, tetapi sub 

pokok bahasannya berbeda. Materi pada siklus I adalah zat dan wujudnya. Materi pada siklus II adalah adhesi, 

kohesi, kapilaritas, dan massa jenis zat. Materi pada siklus III adalah pemuaian sebelum tahap perencanaan 

perlu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil observasi awal di kelas VII ASMP Negeri 38 Semarang dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA Fisika menunjukkan kemampuan pemecahan masalah pada kelas 

tersebut masih rendah. Setelah merumuskan permasalah yang ada kemudian peneliti merencanakan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah pembuatan instrumen pembelajaran. Intrumen tersebut berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), tugas membaca, soal untuk lembar ahli, lembar observasi dan soal evaluasi akhir siklus. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. 

Materi yang dipelajari berbeda pada setiap siklusnya. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh peneliti dan observer 

yang merupakan guru IPA Fisika. Setiap akhir siklus dilaksanakan refleksi dan evaluasi. 
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Refleksi adalah mengkaji kembali semua kegiatan yang telah dilakukan pada pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. Hasil refleksi kemudian digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan mencapai 

sasaran. Hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya.  

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar ahli berisi 

permasalahan-permaalahan yang akan didiskusikan oleh kelompok ahli, tugas membaca, tes evaluasi akhir 

siklus, dan lembar observasi. Instrumen yang diberikan berisi masalah yang kerap dihadapi para siswa. Soal-soal 

tersebut berupa soal uraian. Sebelum alat evaluasi digunakan, dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk 

memperoleh butir soal yang baik dan data yang akurat. Dari hasil tes uji coba, dihitung validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari masing-masing soal, kemudian digunakan untuk mengambil data. 

Lembar observasi digunakan untuk menilai kemampuan afektif siswa tiap siklus. Lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala bertingkat, yaitu sebuah pernyataan yang diikuti kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkat-tingkat penskoran dengan skala penskoran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah adanya peningkatan kemampuan peme- 

cahan masalah selama pembelajaran, ke-tuntasan individual disesuaikan dengan KKM di SMP Negeri 38 

Semarang yaitu bila siswa mencapai nilai 65 dan ketuntasan klasikal apabila 85 % dari seluruh siswa dalam satu 

kelas memperoleh nilai. 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan 

Masalah adalah sebagai berikut: Sebelum dilaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw disusun beberapa 

instrumen berupa: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal-soal tugas membaca, soal-soal lembar ahli, 

soal evaluasi akhir siklus dan lembar keaktifan siswa. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dilakukan pemberian soal yang bertujuan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. Soal-soal tersebut diberikan sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, yakni pekerjaan 

rumah, saat siswa berdiskusi kelompok di kelas dan saat tes akhir siklus. Soal-soal yang diberikan dalam 

langkah tersebut berupa soal uraian. Lembar keaktifan digunakan untuk mengukur hasil belajar afektif siswa 

selama proses pembelajaran. Lembar keaktifan diisi oleh observer, yaitu guru IPAfisika. Selain lembar keaktifan 

siswa, hasil belajar kognitif siswa juga diobservasi. Observasi tersebut digunakan sebagai indikator hasil belajar 

kognitif siswa secara klasikal dan dilakukan setelah pembelajaran selesai. Usaha yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah mengusahakan pemberian soal-soal yang berisi 

kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa dan isinya pun 

disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Siswa juga selalu diingatkan untuk mengerjakan tugas membaca agar 

sebelum pelaksanaan pembelajaran siswa sudah mempunyai pengetahuan awal. Saat pelaksanaan diskusi, siswa 

juga mendapat pengarahan oleh guru. Apabila saat diskusi siswa mulai sibuk dengan kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan diskusi maka siswa diingatkan oleh guru agar kembali berdiskusi dengan baik.  

Berdasarkan uji t (dibandingkan dengan hasil siklus selanjutnya) yang dilakukan pada tiap akhir siklus 

diperoleh peningkatan hasil belajar kognitif siswa yang signifikan dari siklus ke siklus. Kemampuan pemecahan 

masalah yang merupakan hasil belajar kognitif mengalami peningkatan setelah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan memenuhi indikator keberhasilan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya 

ketuntasan belajar pada setiap akhir siklus. Penggunaan diskusi pada kelompok-kelompok kecil terbukti dapat 

meningkatkann kualitas belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dimyati dan Mudjiono (1994:152) 

bahwa salah satu tujuan pengajaran pada kelompok kecil adalah untuk memberi kesempatan pada setiap siswa 

untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional yang didukung pula oleh pendapat 

Slavin (2002) yang menyatakan bahwa anak-anak yang berusia sebaya akan lebih mudah untuk bekerja sama. 

Keberhasilan pembelajaran koopeartif tipe Jigsaw untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah juga 

didukung oleh pendapat Perkins (2001: 111) yang menunjukkan bahwa teknik pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dapat membantu siswa memahami prosedur pemecahan masalah, pembelajaran menjadi lebih efisien, 

dan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa.  

Hasil belajar afektif siswa merupakan kegiatan yangndilakukan oleh siswa pada saat proses pembelajaran 

untuk mencapai hasil belajar. Aktivitas siswa yang diamati dalam proses pembelajaran materi zat dan wujudnya 

serta pemuaian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu: mengerjakan tugas 

membaca, berperan aktif dalam diskusi kelompok dengan cara bertanya dan menyampaikan pendapat, serta 

melakukan presentasi dengan di kelompoknya. Tugas membaca begitu penting dalam penelitian ini karena 

dengan mengerjakan tugas membaca, siswa memperoleh pengetahuan awal sebelum pembelajaran sehingga 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan hasil penelitian Garderen (2004: 226) menyatakan bahwa siswa dianjurkan lebih banyak 

membaca untuk meningkatkan ketrampilan pemahaman. Secara keseluruhan hasil belajar afektif pada tiap siklus 

mengalami peningkatan. Observasi kinerja guru bertujuan untuk mengetahui kinerja atau kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Observasi kinerja guru ini dilakukan karena guru merupakan 

komponen penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. Guru bertugas mengatur dan 

mengendalikan kehidupan kelas. Cara dan strategi guru melaksanakan proses pembelajaran sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Merujuk pada pendapat Dimyati dan Mudjiono (1994: 34) yang 
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menyatakan bahwa penyesuaian model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan belajar, dan 

kondisi sekolah, dapat meningkatkan mutu hasil belajar. Guru juga berfungsi sebagai informatory 

(menyampaikan pengetahuan atau meyampaikan materi), motivator (memotivasi siswa), dan fasilitator 

(memberikan fasilitas atau jalan keluar apabila siswa mengalami kesulitan selama proses pembelajaran). Guru 

juga dituntut agar dalam pembelajaran menciptakan suasana yang menyenagkan, pembelajaran yang lebih 

hidup, dan tidak tegang. Dengan situasi tersebut, siswa menjadi lebih aktif untuk bertanya, berpendapat, dan 

berdiskusi. Hamid (2007) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

dapat menciptakan lingkungan yang rileks, tidak membuat siswa menjadi stress dan dapat mencapai 

keberhasilan yang tinggi. 

Observasi kinerja guru di lakukan set iap pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Observasi kinerja guru 

meliputi menyampaikan bahan apersepsi, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyampaikan bahan 

atau informasi, menggunakan alat atau media pengajaran, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok, 

membimbing kelompok bekerja dan belajar, melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung, dan menyimpulkan pelajaran.[4] 

Pada referensi [5], penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental untuk mengeksplorasi hubungan 

antar variabel, seperti subjek sudah terbentuk dan otoritas sekolah tidak mengizinkan pemulihan proses 

penelitian (Borg & Gall, 1989). Studi ini menggunakan kelompok Solomon 4, yang tidak setara. Desain 

penelitian kelompok kontrol yang ditunjukkan pada Gambar 2 yang sesuai untuk eksperimen dan studi kuasi 

eksperimental (Ogunniyi, 1992). Desain mengatasi validitas eksternal kelemahan yang ditemukan pada desain 

lain dan juga memberikan kontrol lebih kuat dengan memiliki dua kelompok kontrol dibandingkan dengan 

desain eksperimental lainnya.   

Dua sekolah adalah sekolah eksperimental dan di sekolah eksperimental satu mendapat post test hanya 

sementara yang lain menerima post test dan pre-uji. Dua sekolah lainnya adalah sekolah kontrol dan di sekolah 

kontrol, satu menerima jabatan tes hanya sementara sekolah lain menerima post test dan pre-test. Efek 

pematangan dan sejarah dikontrol dengan memiliki dua kelompok yang melakukan pre-test dan post 

test. Menghindari kontaminasi, kelompok perlakuan dan kontrol berasal dari sekolah yang berbeda. Regresi efek 

diurus oleh dua kelompok yang tidak melakukan pre-test. Guru yang sama yang memilikinya telah mengajar 

siswa digunakan oleh peneliti mengajar di kelas. Itu perlakuan diberikan ke keseluruhan formulir tiga kelas 

untuk menghindari efek Hawthorne. Tes awal diobati sebagai tes kelas normal yang biasanya dilakukan siswa 

dalam kursus instruksi sementara tes pos diambil sebagai tes normal yang diberikan setelah sebuah topic telah 

ditutupi. Guru matematika di dua sekolah eksperimental diberi panduan tentang cara mengajar topik oleh para 

peneliti saat siswa sedang dalam masa reses. Namun, hanya hasil dari satu arus di setiap sekolah yang digunakan 

dalam analisis data dan untuk penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. 

Populasi sasaran adalah 10.800 siswa sekolah menengah di Kabupaten Laikipia Timur. Itu populasi yang 

dapat diakses adalah tiga siswa sekolah menengah pertama berusia 17 tahun di Indonesia sekolah campuran 

jenis kecamatan di Kabupaten Laikipia Timur karena topiknya surut dan logaritma diajarkan pada tingkat ini 

(KIE, 2000) yang bukan kelas ujian. Ada 1 provinsi Sekolah dan 32 sekolah di Kabupaten Laikipia Timur. Dua 

Puluh Tujuh (27) dari 32 Distrik Sekolah adalah sekolah campuran. Sekolah seks campuran digunakan untuk 

penelitian ini karena mereka kebanyakan kurang beruntung dibandingkan dengan sekolah seks tunggal dalam 

hal prestasi rendah dalam matematika Kabupaten Laikipia Timur dipilih untuk penelitian ini karena keadaan 

suram kinerja matematika dibandingkan dengan Kabupaten lain di lembah Rift Propinsi Kenya. 

Simple random sampling digunakan untuk memilih empat sekolah dari kemungkinan 27 campuran-seks di 

sekolah kabupaten. Empat sekolah dipilih karena kelompok Solomon 4 desain membutuhkan empat 

kelompok. Setiap sekolah membentuk kelompok dalam desain kelompok Salomo 4 interaksi oleh subjek 

diminimalkan selama latihan. Penugasan kelompok untuk kelompok eksperimen atau kontrol dilakukan dengan 

simple random sampling. Kelas-kelas digunakan untuk latihan terdiri dari 40 siswa masing-masing. Menurut 

Mugenda dan Mugenda (1999) ukuran yang dibutuhkan minimal 30 per kelompok.  

Mathematics Achievement Test (MAT) digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Itu adalah 

36 item instrumen yang menguji pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan keterampilan matematika dalam 

mengerjakan pertanyaan jawaban singkat yang ditetapkan pada semua subtopic Surds dan logaritma lebih 

lanjut. Skor total untuk instrumen adalah 80 tanda. Skor ini dibagikan ke 36 item. Item masing-masing 

dialokasikan antara 1 sampai 3 tanda. Dulu Divalidasi dan memiliki koefisien reliabilitas alpha sebesar 

0,87. Dua sekolah, satu percobaan dan kontrol lainnya menerima pre-test untuk memungkinkan peneliti 

memiliki pengetahuan tentang entri tersebut tingkat siswa sebelum percobaan dimulai. 

Topik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah Surds dan 

Logaritma untuk membentuk tiga siswa berusia 17 tahun di sekolah menengah. Subtopik Surds 

Adalah; Bilangan rasional dan irasional, operasi pada Surds, merasionalisasi penyebut dan Aplikasi 

Surds. Subtopik dari Logaritma Lanjutan adalah notasi logaritmik, hokum Logaritma, ekspresi logaritmik, dan 

persamaan logaritmik. Kerja kelompok yang tepat Untuk setiap sub topik dibangun dan digunakan selama 

instruksi di awal setiap pelajaran matematika. Untuk masing-masing subtopik diajarkan sepuluh langkah untuk 
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menciptakan dan Penggunaan strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw diikuti seperti yang direkomendasikan 

oleh Aronson (2000). Pekerjaan kelompok ditugaskan ke kelompok dan masing-masing siswa di kelompok yang 

ditugaskan pertanyaan. Para siswa dengan pertanyaan yang sama membentuk kelompok ahli di mana mereka 

mendiskusikan jawaban tertulis mereka terhadap pertanyaan Para siswa kemudian kembali ke awal mereka 

kelompok untuk mempresentasikan temuan mereka kepada anggota kelompok lainnya. Semua ini dilakukan 

dengan pengawasan ketat guru. Para guru kemudian mengevaluasi peserta didik dengan mengajukan pertanyaan 

yang menuntut jawaban tertulis dan memberi mereka umpan balik. Akhirnya MAT post-test itu dikelola. 

Sebelum diolah, data dikumpulkan dari subyek pada kelompok eksperimen (E1) dan kelompok kontrol (C1) 

menggunakan MAT untuk memungkinkan peneliti menilai homogenitas kelompok sebelum aplikasi pengobatan 

(Gall et al., 1996).  

Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest dari kelompok eksperimen (E1 dan E2) lebih tinggi dari 

nilai rata-rata posttest kontrol Kelompok (C1 dan C2). Hal ini disebabkan penerapan strategi pengajaran 

kooperatif jigsaw untuk kelompok eksperimen. Analisis lebih lanjut menggunakan uji ANOVA satu arah 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai rata – rata kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol (P <0,05).  

Hasil pada Tabel 8 menunjukkan bahwa ada perbedaan mean yang signifikan secara statistikskor antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasilnya juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan skor 

mean yang signifikan secara statistik antara kedua eksperimen Kelompok atau dua kelompok kontrol. Artinya, 

perbedaan mean antara E1 dan C1 dan E2 dan C2, secara statistik signifikan (P <0,05). Tapi perbedaan rata-rata 

antara E1 dan E2 (P = -4,21) dan C1 dan C2 (P = -2,03) tidak signifikan secara statistik. Ancaman utama 

terhadap validitas internal eksperimen kelompok kontrol non-ekuivalen adalah kemungkinan bahwa perbedaan 

kelompok pada post-test mungkin karena awal atau sudah ada Perbedaan kelompok daripada efek pengobatan 

(Gall et al., 1996). Sejak studi ini melibatkan kelompok kontrol yang tidak setara perlu mengkonfirmasi hasil di 

atas dengan melakukan analisis kovariansi (ANCOVA) dengan menggunakan Sertifikat Primer Kenya siswa 

Pendidikan (KCPE) nilai matematika sebagai kovariat. ANCOVA mengurangi efek dari perbedaan kelompok 

awal secara statistik dengan melakukan penyesuaian kompensasi terhadap alat bantu post-test dari kelompok 

yang terlibat (Gall et al., 1996; Borg dan Gall, 1989). Skor rata-rata tes post-test MAT yang disesuaikan 

kemudian dibandingkan dengan ANOVA ke cari tahu apakah ada perbedaan signifikan statistik di tingkat ά = 

0,05. 

Hasil tes ANCOVA post hasil skor mean MAT yang sesuai ditunjukkan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai rata-rata dari kedua percobaan kelompok bila 

dibandingkan dengan masing-masing kelompok kontrol. Namun hasil ini tidak memberi kita perbedaan antara 

pasangan kelompok tertentu. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut beberapa uji perbandingan pos-hoc. 

Hasil juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol (P <0,05) namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol Oleh karena itu, 

hipotesis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada statistic perbedaan signifikan dalam prestasi Matematika siswa 

antara siswa yang diajar Matematika menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw dan yang diajarkan 

menggunakan konvensional Metode pengajaran ditolak. Namun ada juga perbedaan signifikansi yang signifikan 

Nilai mean yang disesuaikan antara E1 dan E2 yang tak terduga. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa E2 

adalah pesantren sementara E1 adalah sekolah hari. Umumnya pesantren memiliki kinerja yang lebih baik dalam 

mata pelajaran akademik daripada sekolah hari pada ujian nasional di Indonesia Kenya. 

Siswa mengajar matematika melalui strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw yang dilakukan jauh lebih baik 

daripada yang diajarkan melalui konvensional atau tradisional metode pengajaran. Strategi pembelajaran 

kooperatif Jigsaw meningkatkan nilai prestasi dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional (Hanze & 

Berger, 2007). Hasilnya lebih lanjut mengkonfirmasi Burns (1984) penegasan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif Jigsaw menghasilkan pembelajar yang lebih tinggi prestasi karena mereka terlibat dalam tugas 

menantang dalam kelompok ahli mereka dengan antusias karena mereka tahu mereka harus menyampaikan 

informasi saat mereka kembali ke mereka masing kelompok rumah Strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw 

membuat pembelajaran menjadi menarik, hal ini sangat interaktif, siswa belajar secara aktif, dan mendorong 

tanggung jawab siswa masuk belajar (Baird & White, 1984). Hal ini diperlukan agar mereka bisa 

mengembangkan berbagai macam teknik pemecahan masalah dan untuk mengubah apa yang telah mereka 

pelajari agar lebih baik. 

Pembelajaran kooperatif meningkatkan interaksi sosial yang penting untuk memenuhi kebutuhan siswa dan 

mempertahankan kepercayaan di antara mereka (Slavin, Leavy, & Madden, 1989; Goodwin, 1999). Nama 

nyonya juga dalam penelitian ini memberi rasa memiliki dan ini menjamin persaingan antara tim dan bukan 

antar individu siswa. Siswa dibantu satu sama lain di proses belajar dan tugas setiap anggota untuk memastikan 

anggota kelompok lainnya telah menguasai konsep yang dipelajari dalam kelompok ahli. Orang berprestasi 

tinggi dan berprestasi rendah belajar bersama karena kegiatan yang dibutuhkan kerja tim untuk 

mencapainya. Setiap jenis struktur penghargaan kelas dalam pengaturan pembelajaran ini mempromosikan pola 

yang berbeda interaksi antar siswa (D'amico & Schumid, 1997). Struktur koperasi dalam hal ini studi 
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menghasilkan prestasi yang lebih baik dalam topik matematika daripada kompetisi dan struktur individualistik 

ditemukan di kelas matematika. Oleh karena itu akan sangat diinginkan menerapkan strategi ini dalam 

pengajaran matematika sekolah menengah. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari lima penelitian yang menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap 

hasil belajar siswa ada empat penelitian, sedangkan satu penelitian menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa. 
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Artikel ini dilatarbelakangi oleh kesulitan peserta didik dalam memahami konsep 

matematika sehingga mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

tersebut. Kurangnya pemahaman peserta didik akan konsep matematika dikarenakan 

dalam matematika berkaitan dengan konsep-konsep yang abstrak sehingga lebih 

menekankan penalaran dalam mempelajarinya. Peta konsep merupakan salah satu 

strategi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep 

materi yang dipelajari, karena peta konsep merupakan suatu bagan gambar skematis 

yang menghubungkan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. Adapun  

rumusan masalah dalam artikel ini adalah apakah strategi pembelajaran peta konsep 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik? Tujuan penulisan artikel ini untuk 

mengkaji secara teoritik pengaruh strategi pembelajaran peta konsep terhadap hasil 

belajar. Manfaat yang diharapkan terkait penulisan artikel ini adalah memberikan 

wawasan maupun pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan strategi 

pembelajaran peta konsep yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Hasil kajian teori 

menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran peta konsep dapat membantu peserta 

didik memahami konsep matematika dengan mudah, sehingga juga dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik, serta dapat peta konsep dapat menjadikan 

pembelajaran yang bermakna. Berdasarkan hasil kajian teori ini diharapkan para 

pendidik dan praktisi pendidikan dapat memanfaatkan peta konsep dalam 

pembelajaran. 

 

Kata kunci: Peta Konsep, Hasil Belajar  

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang memiliki peranan penting dalam berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus 

mengalami perkembangan yang semakin pesat dari waktu ke waktu sehingga persaingan global antar negara 

tidak dapat dihindari begitu saja. Setiap negara dituntut untuk melakukan inovasi baru dalam dunia IPTEK, 

tidak terkecuali Negara Indonesia. Dalam menghadapi persaingan pasar global, hal yang perlu diperhatikan 

Negara Indonesia adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul. Untuk 

mewujudkan SDM yang berkualitas dan unggul, yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia adalah 

peningkatan mutu pendidikan, karena peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam 

pembangunan di bidang pendidikan.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan  pemerintah. Salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam meningktakan mutu pendidikan adalah dengan melakukan penyempurnaan, 

perbaikan, maupun pergantian kurikulum yang dimulai dari kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi),  

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan yang terakhir menjadi Kurikulum 2013. Penyempurnaan, 

perbaikan maupun pergantian kurikulum ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan 

sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yang menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pada umumnya, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah masih cenderung didominasi oleh 

pendidik. Dalam artian, pembelajaran yang diberikan lebih bersifat satu arah, serta memfokuskan terhadap 

pentransferan ilmu dari pendidik ke peserta didik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan referensi [1] 

disebutkan bahwa masih banyak pendidik yang menggunakan metode ceramah disertai tanya jawab 

(konvensional) sehingga peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik cenderung 

mencatat dan mendengarkan ceramah dari peserta didik saja, sehingga tidak terlihat interaksi dengan peserta 

didik lain dalam membangun pemahaman terhadap konsep-konsep materi yang dipelajari. Dalam penelitian 

referensi [2] juga mengatakan bahwa metode ceramah yang diajarkan kepada peserta didik membuat peserta 

didik hanya menerima pengetahuan secara abstrak sehingga pembelajaran yang bermakna belum dapat tercapai. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan UU. No. 23 tahun 2003, maka paradigma 

pembelajaran yang lama ini harus diubah ke pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara langsung 

dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dimiliki. Yulianto 

dalam referensi [3] mengemukakan bahwa pemebalajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan tersebut kepada peserta didik. 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang teramat penting untuk dikuasai oleh peserta 

didik terutama dalam mengahadapi persaingan global seperti sekarang ini. Matematika merupakan induk 

pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dengan mempelajari matematika peserta 

didik akan dapat memiliki kemampuan berpikir, bernalar, memecahkan masalah serta kemampuan lainnya. Hal 

tersebut sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa matematika bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan diantara lainnya adalah (1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah (2) menggunakan penalaranpada pola dan sifat, melakukanmanipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika (3) 

memecahkan masalah yang meliputi model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh (4) mengomunikasikan 

gagaasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (5) memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah [4]. Untuk dapat 

mewujudkan tujuan matematika sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2006, maka diperlukan suatu 

pembelajaran yang dapat mengajak peserta didik untuk belajar dengan pemahaman, membangun pengetahuan 

baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, serta pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik 

uuntuk berpikir kritis. 

Peta konsep merupakan suatu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pendidik dalam 

pembelajaran matematika. Konsep matematika merupakan konsep yang abstrak, serta tersusun secara terurut 

dari yang mudah sampai yang sukar, terstruktur, logis, dan sistematis, sehingga dalam mempelajarinya 

diperlukan penguasaaan konsep serta pemahaman konsep yang baik agar tidak terjadi miskonsepsi dalam 

mempelajari konsep matematika. Melalui peta konsep ini peserta didik dapat dengan mudah memahami dan 

menentukan hubungan-hubungan maupun keterkaitan antar konsep yang ada dalam matematika, sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada matematika. Selain itu, menurut 

referensi [2] mengatakan bahwa pada dasarnya peta konsep berbentuk hierarki, yang artinya terdapat konsep 

yang kedudukannya lebih luas (inklusif) yang akan diletakkan pada puncak peta dan adapula konsep-konsep 

yang bersifat lebih sempit yang mendukung konsep utama. Dalam arti lain, peta konsep dapat memberikan 

bantuan visual konkrit untuk membantu mengorganisasi informasi sebelum informasi itu dipelajari.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk melakukan 

kajian teoritik terkait Pengaruh Strategi Pembelajaran Peta Konsep terhadap Hasil Belajar. Rumusan 

masalah dalam artikel ini adalah apakah strategi pembelajaran peta konsep dapat mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik? Adapun Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara teoritik pengaruh strategi 

pembelajaran peta konsep terhadap hasil belajar. Dan manfaat yang diharapkan terkait penulisan artikel ini 

adalah memberikan wawasan maupun pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran 

peta konsep yang dapat mempengaruhi hasil belajar.  

 

II. PEMBAHASAN 

Konsep Matematika 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses 

penalaran deduktif,  yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya yang 

sudah diterima sehingga keterkaitan antara konsep dalam metematika bersifat sangat kuat dan jelas. Referensi [5] 

berpendapat bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, 
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serta representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai 

bunyi. Selain itu, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas yaitu; objek bersifat abstrak, menggunakan 

lambang-lambang dan proses berpikirnya dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat [6]. Sejalan dengan referensi [6], 

referensi [7] mendefenisikan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, 

dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke 

dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Pengertian lain, matematika adalah disiplin ilmu tentang 

tata cara berfikir dan mengolah logika, baik seara kuantitatif maupun secara kualitatif [8].  Sepadan dengan 

Gagne mengatakan bahwa konsep pada matematika adalah sebagai ide abstrak yang memungkinkan orang 

mengelompokan objek ke dalam contoh dan bukan contoh [9]. 

 Pembelajaran matematika lebih menekankan pada konsep. Artinya dalam mempelajari matematika 

peserta didik harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan persoalan dan 

mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata. Konsep-konsep yang terdapat dalam matematika 

terorganisasikan secara sistematis, logis, dan hirarkis dari yang paling sederhana ke paling kompleks. Pemahaman 

konsep-konsep matematika merupakan dasar untuk belajar matematika secara bermakna [10]. Dapat dikatakan 

bahwa dalam memahami konsep matematika diperlukan kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup. 

Dalam memudahkan konsep matematika yang bersifat abstrak, digunakan suatu notasi maupun istilah yang 

cermat yang telah menjadi kesepakatan bersama secara global.  

  Berdasarkan pengertian-pengertian yang terkait dengan konsep matematika, maka dapat disimpulkan 

bahwa konsep matematika adalah suatu konsep abstrak, logis, tersusun secara sistematis dari yang paling 

sederhana ke paling kompleks, serta representasinya berupa simbol yang telah dispekati bersama secara global. 

Dalam mempelajari matematika, pembelajaran yang dilakukan harus lebih dapat menanamkan konsep, dan 

meningkatkan kemampuan penalaran peserta didik.  

  

Pemahaman Konsep 

Konsep merupakan suatu abstraksi dari serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu objek 

atau kejadian [11]. Abstraksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian seseorang pada situasi 

tertentu ddan mengambil elemen-elemen tertentu, serta mengabaikan elemen yang lain (Mc. Gowen) dalam [11]. 

Definisi lain, konsep adalah cara mengelompokkan dan mengkategorikan secara mental berbagai objek dan 

peristiwa yang mirip dalam hal tertentu dan merupakan inti dari sebuah pemikiran. Hal tersebut sependapat 

dengan Soedjaji yang mengartikan bahwa konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Sejalan dengan hal tersebut, Winkel juga  menyatakan bahwa konsep 

dapat diartikan sebagai suatu sistem satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang 

sama. Flavell dalam referensi [12] mengelompokan konsep menjadi tujuh macam, yaitu: (1) atribut, (2) struktur, 

(3) keabstrakan, (4) keinklusifan, (5) generalitas atau keumuman, (6) ketepatan, (7) kekuatan, kekuatan suatu 

konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahawa konsep tersebut penting. 

Menurut kamus bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian, 

pendapat, atau pikiran, aliran, atau pandangan dan mengerti benar akan sesuatu. Benyamin S. Bloom mengatakan 

bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu 

diketahui dan diingat [13]. Dalam hal ini, seorang peserta didik dapat dikatakan memahami suatu konsep apabila 

peserta didik tersebut dapat memberikan penjelasan terkait konsep materi dengan menggunakan bahasanya 

sendiri. Menurut Purwanto pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu 

memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya [10]. Dalam memahami suatu objek secara 

mendalam, seseorang harus mengetahui (1) objek itu sendiri, (2) relasinya dengan objek lain yang sejenis, (3) 

relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, (4) relasidual dengan objek lainnya yang sejenis, (5) relasi dengan 

objek dalam teori lainnya.   

Pemahaman seseorang  terhadap suatu konsep ditandai dengan kemampuan dalam menjelaskan dengan 

kata-kata sendiri, membandingkan, membedakan, dan mempertentangkan ide yang diperoleh dengan ide yang 

baru. Referensi [14] Depdiknas telah mengelompokkan indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman 

konsep sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 

b. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya) 

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

f. Mengunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Referensi [15] mengatakan bahwa pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

317 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau 

suatu konsep 

c. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan 

d. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel. 

e. Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi. 

 

Selain itu, referensi [16] mengkategorikan pemahaman ke dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemahaman terjemahan , yaitu kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal 

ini suatu konsep yang abstrak dapat menjadi satu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam 

mempelajarinya. 

b. Pemahaman penafsiran, yaitu  kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama. Contohnya: 

membedakan dua konsep yang berbeda. 

c. Pemahaman estrapolasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan 

sesuatu dan memperluaskan wawasan.  Dalam pemahaman estrapolasi, diperlukan suatu kemampuan 

intelektual yang lebih tinggi, karena pada pemahaman kategori ini seseorang mampu melihat dibalik yang 

tertulis dapat membuat ramalan. 

 

Sepadan dengan pendapat tersebut,  referensi [17] juga mengelompokkan pemahaman menjadi tiga kategori 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tingkat terendah 

Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan. 

b. Tingkat kedua 

Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, 

atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang 

bukan pokok. 

c. Tingkat ketiga 

d. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi 

diharapkan seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau 

dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman konsep merupakan proses berpikir 

seseorang untuk mengolah sesuatu yang diterimanya sehingga menjadi bermakna. Dalam hal ini, pemahaman 

konsep dapat dianggap sebagai penghubung antar pengetahuan. Ketika seorang peserta didik telah memahami 

konsep yang mereka pelajari, maka peserta didik tersebut akan dapat memecahkan masalah baru, membuat 

prediksi tentang solusi, dan membangun pemahaman baru dan strategi pemecahan masalah. Menurut NCTM, 

pemahaman peserta didik terhadap konsep matematika dapat ditunjukkan dari kemampuan peserta didik yang 

men cakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan;  

b. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh;  

c. Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep;  

d. Mengubah suatu bentuk representasike bentuk lainnya;  

e. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep;  

f. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep;  

g. Membandingkan dan membedakan konsep-konsep [14].  

 

Strategi Pembelajaran Peta Konsep 

Strategi merupakan suatu cara atau metode, sedangkan pembelajaran merupakan proses belajar 

mengajar, sehingga strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh seorang 

pendidik atau tentor dalam proses pembelajaran yang bertujuan mengajak peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran [18]. Dalam menerapkan strategi dalam pembelajaran, seorang pendidik harus memilih srategi 

pembelajaran tersebut dengan tepat agar melalui penggunaan strategi tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. Sebagai suatu cara, strategi pembelajaran dikembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga 

membentuk suatu bidang pengetahuan tersendiri. Dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, 

terutama dalam pemahaman konsep matematika diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dapat membantu 

peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menanaman konsep. Salah strategi yang dapat 

digunakan dalam mengatasi kesulian peserta didik dalam memahami konsep adalah peta konsep. Dalam 

penelitian [1] menyatakan bahwa peta konsep dapat meningkatkan daya ingat peserta didik dalam belajar. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa peserta didik dapat belajar semakin efektif dengan berpikir reduktif, yakni 

merangkum informasi yang banyak ke dalam konsep-konsep utama yang saling berhubungan ke dalam sebuah 
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diagram atau gambar jauh lebih kuat daripada dengan mengingat sebuah susunan kalimat. Ciri yang dimiliki oleh 

peta konsep adalah adanya gambaran skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep dan kaitan antar 

konsep-konsep tersebut. Dengan hal tersebut, dapat memungkinkan pemahaman peserta didik akan konsep 

menjadi lebih kuat. Penelitian lain [11] menjelaskan bahwa Peta konsep adalah bagan gambar yang menunjukkan 

suatu daerah yang berisi konsep yang diwakili dengan kata kunci yang dihubungkan satu dengan yang lainnya 

menggunakan tanda hubung. Konsep tersebut berupa kata atau ide pokok yang mewakili kejadian, benda, atau 

kejadian. Tanda hubung yang melingkupinya mewakili rantai sebuah konseptual untuk menunjukkan bahwa 

suatu konsep bersifat konseptual dan logis maka dihubungkan dengan suatu alat antara dua konsep atau lebih 

dengan menggunakan peta konsep.  

 Selain itu, Novak dan Gowin mengemukakan bahwa peta konsep adalah salah satu strategi yang dapat 

digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik dalam menyusun konsep-konsep yang telah dipelajari agar 

terlihat keterkaitannya satu sama lainnya. Pembelajaran dengan peta konsep merupakan suatu teori 

pembelajaran yang didasarkan pada prinsip belajar bermakana Ausubel yang menunjukkan hubungan bermakna 

antara konsep-konsep dan proposisi-proposisi. Teori belajar Ausubel menekankan kepada pendidik agar 

mengetahui konsep-konesp yang telah dimiliki peserta didik terwujud pembelajaran yang bermakna secara 

langsung. Dalam belajar bermakna, terdapat proses pengaitan informasi baru pada konsep-konsp yang relevan 

yang terdapat pada struktur kognitif peserta didik. Dalam hal ini, jika seorang peserta didik dapat mengaitkan 

informasi baru pada pengetahuan yang dimiliknya, maka pada peserta didik tersebut terjadi belajar bermakna. 

Namun, apabila dalam struktur kognitif peserta didik tersebut hanya dapat mengingat informasi baru tanpa 

mengaitkannya, maka yang terjadi adalah belajar hafalan, bukan belajar bermakna. Selain itu, menurut Ausubel 

dalam pembelajaran bermakna terdapat tiga aspek yang diperlukan, yaitu: (1) materi yang dipelajari bersifat 

kontekstual dan mudah dipahami oleh peserta didik, (2) sebelum pembeajaran, peserta didik memiliki 

pengetahuan yang relevan dengan materi pembelajaran, (3) peserta didik memiliki motivasi untuk mengikuti 

pembelajaran yang bermakna.  

Pendapat lain terkait dengan peta konsp juga diungkapkan oleh Huda yang menyatakan bahwa peta 

konsep merupakan salah satu bagian dari strategi organisasi [19]. Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari 

pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi subset 

yang lebih kecil. Strategi-strategi ini juga terdiri dari pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari 

sekumpulan informasi yang lebih besar, sehingga peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang 

bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Hal tersebut juga didukung oleh Magno yang 

mengungkapkan bahwa peta konsep adalah suatu gambar, tersusun atas konsep-konsep yang saling berkaitan 

sebagai hasil dari pemetaan konsep. Pemetaan konsep ialah suatu proses yang melibatkan identifikasi konsep-

konsep dari suatu materi pelajaran dan pengaturan konsep-konsep tersebut dalam suatu hierarki, mulai dari yang 

paling umum, kemudian baru ke konsep-konsep yang lebih kompleks.  

Dahar (1989) dalam [19] mengemukakan ciri-ciri peta konsep adalah sebagai berikut:  

a. Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-

proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, matematika. Dengan 

menggunakan peta konsep, peserta didik dapat melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang 

studi itu lebih bermakna.  

b. Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, atau suatu bagian dari bidang 

studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan hubungan-hubungan proposional antara konsep-konsep.  

c. Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Hal ini mengartikan bahwa terdapat konsep yang lebih 

inklusif daripada konsep-konsep yang lain.  

d. Apabila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu 

hirarki pada peta konsep tersebut. yang dimaksud hirarki adalah konsep yang lebih inklusif diletakkan pada 

puncak peta, makin ke bawah konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. Misalnya, 

dalam pembelajaran matematika peta konsep ini dapat membuat  informasi yang abstrak menjadi kongret. 

Seperti yang telah dijelaskan, peta konsep merupakan suatu strategi pembelajaran yang termasuk dalam 

belajar bermakna. Oleh karena itu, peserta didik ditekankan untuk dapat menyusun suatu peta konsep agar 

terwujud berlangsungnya pembelajaran yang bermakna. Dalam menyusun peta konsep, langkah-langkah yang 

dilakukan cukup sederhana, peserta didik harus menemukan kata kunci dan menghubungkannya dengan tanda 

hubung yang berupa garis panah sehingga membentuk sutau rangkaian atau hubungan yang jelas dan 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, referensi [20] mengemukakan langkah-langkah dalam 

membuat peta konsep adalah sebagai berikut:  

a. Memilih suatu bahan bacaan  

b. Menentukan konsep-konsep yang relevan  

c. Mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang inklusif  

d. Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep yang inklusif diletakkan dibagian atas atau 

puncak peta lalu dihubungkan dengan kata penghubung misalnya “terdiri atas”, “menggunakan” dan lain-

lain.  
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Selain itu, Munthe juga menyatakan bahwa untuk mendesain materi pelajaran dalam bentuk peta konsep 

(concept mapping), ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya.  

a. Brainstorming atau curahan gagasan, adalah mengemukakan gagasan atau konsep-konsep yang berkaitan 

masalah, topik, teks, atau wacana yang sedang dipelajari sebanyak-banyaknya tanpa adanya suatu batasan 

tanpa adanya beban takut salah. 

b. Menentukan konsep (topik) utama (mayor),  adalah penentuan konsep-konsep yang sudah di curahkan 

dalam bentuk gagasan atau konsep-konsep untuk di seleksi menjadi konsep yang lebih umum atau utama, 

c. Menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar , menuliskan konsep-konsep utama yang 

sudah diseleksi kemudian dituliskan ke dalam kertas secara terpisah untuk dibentuk ke dalam gambar dalam 

satu halaman. 

d. Menghubungkan konsep-konsep dengan garis, adalah antara konsep yang satu dengan konsep yang lain 

dihubungkan dengan menggunakan anak panah sehingga hubungan antara konsep terlihat jelas.   

e. Memberikan label di atas garis panah., adalah memberikan keterangan antara konsep satu dengan yang 

lainnya sehingga memperjelas sifat hubungannya.  

 

Selain digunakan dalam proses belajar mengajar, peta konsep juga dapat diterapkan dalam berbagai tujuan, 

Diantaranyaadalah sebagai berikut: 

a. Menyelidiki apa yang diketahui peserta didik 

Melalui  peta konsep, diharapkan akan terjadi belajar bermakna. Dalam hal ini, peserta didik diberikan 

tugas untuk menyusun peta konsep yang berkaitan dengan konsep utama, serta hubungan-hubungan antara 

konsep yang satu dengan konsep yang lain. Dari hasil peta konsep yang telah disusun, pendidik kemudian 

dapat mengembangkan kemampuan peserta didik tersebut. 

b. Mempelajari cara belajar. 

Dalam menyusun peta konsep, peserta didik harus mengetahui konsep-konsep yang menjadi kunci, 

kemudian menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kata penghubung agar menjadi proposisi yang 

bermakna. Dengan menyusun peta konsep, peserta didik dapat untuk mengonstruksi cara belajar mereka. 

c. Mengungkapkan miskonsepsi. 

Dari peta konsep yang dibuat oleh para pelajar, ada kalanya ditemukan miskonsepsi yang terjadi dari 

dikaitkanya dua konsep atau lebih yang membentuk proposisi yang “salah 

d. Alat evaluasi 

Kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konsep dapat diukur dengan menilai peta konsep yang 

dibuat oleh mereka sendiri. Dalam evaluasi peta konsep terdapat dua komponen, yaitu (1) suatu konsep 

yang memetakan tugas dan (2) konsep memetakan evaluasi.  

 

Dalam membuat peta konsep, peserta didik dapat membuatnya dengan bermacam-macam. Dalam hal ini, terdapat 

empat macam peta konsep yang dapat dibuat oleh peserta didik. Macam-macam peta konsep tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pohon Jaringan (network tree) 

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan pada garis-garis 

penghubung. Garis-garis pada peta konsep menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang ditulis 

pada garis memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pohon jaringan cocok digunakan untuk 

menvisualisasikan hal-hal berikut: 

1) Menunujukkan sebab akibat. 

2) Suatu hierarki. 

3) Prosedur yang bercabang. 

4) Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. 

b. Rantai Kejadian (events chain) 

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah 

dalam suatu prosedur maupun suatu proses. Rantai kejadian cocok digunakan untuk mengevaluasi hal-hal 

berikut: 

1) Memberikan tahap-tahap dalam suatu proses. 

2) Langkah-langkah dalam suatu prosedur linier. 

3) Suatu urutan kejadian. 

c. Peta Konsep Siklus (cycle concept map) 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakir dalam 

pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Peta konsep siklus cocok digunakan untuk 

menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu 

kelompok hasil yang berulang-ulang. 

d. Peta Konsep Laba-laba (spider comcept map) 
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Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat ide-ide berangkat dari suatu ide sentral. Peta 

konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisuailisasikan hal-hal berikut: 

1) Tidak menurut hierarki. 

2) Kategori yang tidak pararel. 

3) Hasil curah pendapat. 

 

Pengaruh Peta Konsep terhadap Hasil Belajar 

 Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah peserta didik tersebut 

sudaht menguasai materi yang telah mereka pelajari sesuai denngan tujuan yang diterapkan. Menurut Buzan [3] 

menyatakan bahwa peta konsep dapat mempermudah peserta didik dalam perencanaan, berkomunikasi, menjadi 

kreatif, mudah menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, mampu menyusun dan menjelaskan pikiran-

pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar dengan lebih cepat dan efisien.  Berdasarkan hasil penelitian [3] 

penerapan peta konsep dalam pembelajran dapat meningkatkan hasil belajar, baik untuk aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dikemukaan Chang Chio [11] yang 

menyatakan bahwa peta konsep dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan minat dan hasil belajar 

mereka. Dalam pembelajaran peta konsep dapat menunjukkan pola berpikir peserta didik, yang kemudian dapat 

membantu pendidik dalam menentukan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. sejalan 

dengan hal tersebut, hasil penelitian [1] juga menunjukkan bahwa peta konsep dapat mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik. Strategi pembelajaran peta konsep merupakan strategi pembelajaran yang termasuk ke jenis 

pembelajaran konstruktivisme, yang mana dalam pembelajaran ini peserta didik dapat membangun dan mencari 

tahu pengetahuannya sendiri.  

. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika lebih menekankan pada konsep, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik 

memerlukan pembelajaran yang bermakna. Peta konsep merupakan strategi yang dapat membantu peserta didik 

untuk mengonstruksi pengetahuan miliknya sendiri. Peta konsep adalah suatu gambaran skematis 

menghubungkan rangkaian konsep yang satu dengan konsep yang lain yang masih berkaitan satu sama lainnya. 

Melalui peta konsep ini pemahaman peserta didik akan suatu konsep dapat lebih mengena kepada peserta didik. 

Seorang peserta didik yang telah paham akan suatu konsep, maka dalam menyelesaikan suatu persoalan peserta 

didik tersebut dapat mengerjakannya. Hal tersebut peta konsep dapat menunjukkan pola berpikir peserta didik, 

yang kemudian dapat membantu pendidik dalam menentukan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

dipelajari. Peserta didik yang telah paham akan konsep, dapat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik Dalam membuat peta konsep langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) memilih 

suatu bahan bacaan (2) menentukan konsep-konsep yang relevan (3) mengurutkan konsep-konsep dari yang 

inklusif ke yang kurang inklusif (4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan yang hirarkis.  
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Latar belakang penelitian ini adalah penguasaan materi matematika pada siswa masih 

dianggap rendah. Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar matematika siswa 

adalah terletak pada proses pembelajaran yang masih sering ditemui lebih didominasi 

oleh guru yang mengakibatkan siswa cenderung bersifat pasif. Selain itu, proses 

pembelajaran yang membosankan menjadikan penguasaan materi yang diberikan 

tidak tuntas. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa diperlukan model 

pembelajaran yang dapat membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat 

siswa untuk belajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat ditempuh adalah 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berdasarkan latar 

belakang rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

apakah ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran langsung kelas VIII 

pada materi Teorema Pythagoras?. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMPN 2 Gedangan Sidoarjo tahun ajaran 2016-2017. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas VIII-B dan VIII-C. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh kelas 

eksperiman yaitu kelas VIII-C dengan jumlah 35 siswa dan kontrol yaitu kelas VIII-B 

dengan jumlah 32 siswa. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode 

angket. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan uji-t. Dan dapat 

diketahui bahwa nilai thitung > ttabel (8,14 > 1,994) dengan taraf signifikan 5% (  = 

0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi belajar 

matematika antara model pembelajaraan Problem Based Learning dengan model 

pembelajaran langsung pada materi Teorema Pythagoras. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Based Learning, Teorema Pythagoras, 

Motivasi Belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Masalah pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat 

perkembangan pendidikan di Indonesia dewasa ini sangatlah pesat. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 

2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang dimaksud disini bersifat formal meliputi proses belajar 

mengajar yang melibatkan guru dan siswa.  Sebagaimana hakekat belajar menurut Slameto (2013:2) adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannnya[1].  

Proses belajar mengajar akan berhasil dengan baik apabila guru dapat menggunakan model pembelajaran 

yang tepat bagi siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Siswa akan mudah menerima materi pembelajaran 

yang diberikan oleh guru apabila model pembelajaran yang digunakan telah diterapkan secara optimal. 

Pemilihan suatu model pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi pembelajaran, tingkat kecerdasan 

siswa, serta lingkungan dan kondisi setempat. Sebab waktu yang diperoleh siswa untuk belajar di tiap-tiap 

bidang studi sangat terbatas khususnya matematika. Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu 

pelajaran yang mendasar bagi pelajaran lain. Oleh sebab itu, pendidikan matematika mempunyai peranan 

penting dalam hubungan dengan pelajaran lain. 
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Mengingat pentingnya peranan matematika, para siswa dituntut untuk menguasai pelajaran matematika 

karena berpengaruh untuk menunjang keberhasilan belajar siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih 

tinggi. Namun, dewasa ini penguasaan materi matematika pada siswa masih dianggap rendah. Salah satu 

penyebab rendahnya prestasi belajar matematika siswa adalah terletak pada proses pembelajaran yang masih 

sering ditemui lebih didominasi oleh guru yang mengakibatkan siswa cenderung bersifat pasif. Siswa kurang 

berperan dalam pembelajaran sehingga siswa cenderung menerima apa saja yang disampaikan oleh guru. 

Selain itu, proses pembelajaran yang membosankan menjadikan penguasaan materi yang diberikan tidak 

tuntas sehingga pemahaman belajar siswa rendah. Kebosanan di dalam belajar adalah salah satu indikasi 

perwujudan rendahnya motivasi pada diri siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa memberikan 

dorongan-dorongan positif terhadap siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran matematika di 

SMPN 2 Gedangan bahwa sekolah ini telah menerapkan K13. Namun kenyataannya model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran langsung dimana guru memberikan materi dengan cara mencatatkan di 

papan tulis, menuliskan rumus-rumus yang akan digunakan, menjelaskan dengan ceramah, memberi soal, 

kemudian memberi pekerjaan rumah (PR) dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Hal inilah yang membuat 

siswa merasa bosan terhadap pelajaran matematika sehingga motivasi belajar siswa rendah. Melihat hasil 

observasi tersebut, guru sebaiknya dapat memberikan motivasi belajar siswa agar siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, model pembelajaran yang dapat digunakan agar siswa 

berpartisipasi aktif salah satunya menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL). 

Menurut Schunk Pintrich & Meece (dalam Paul Eggen & Donald Kauchak, 2012:346) Problem Based 

Learning bisa efektif meningkatkan motivasi siswa karena memanfaatkan efek rasa ingin tahu, tantangan, tugas 

autentik, dan keterlibatan[2]. Selanjutnya, Ridwan Abdullah (2014:134) juga menyebutkan bahwa Problem 

Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis, menumbuhkan inisiatif dalam belajar atau 

bekerja, menumbuhkan motivasi untuk belajar dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam 

bekerja kelompok[3]. 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan berhasil dalam 

belajar. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin berhasil pelajaran itu. Maka motivasi senantiasa akan 

menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa. 

Siswa diberikan kebebasan berpikir kreatif serta aktif berpartisipasi dalam mengembangkan penalarannya 

dalam materi yang diajarkan serta mampu menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang 

siswa untuk belajar.   

Keberhasilan ini bergantung pada upaya guru membangkitkan motivasi belajar siswanya. Pada garis 

besarnya motivasi mengandung nilai-nilai, sebagai berikut: Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya 

kegiatan belajar siswa. Belajar tanpa motivasi sulit untuk mencapai keberhasilan secara optimal, Pembelajaran 

yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat 

yang ada pada diri siswa. Pembelajaran tersebut sesuai dengan tuntunan demokrasi dalam pendidikan, 

Pembelajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinasi guru untuk berupaya sungguh-sungguh 

mencari cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajarsiswa. Guru 

hendaknya berupaya agar para siswa memiliki motivasi sendiri yang baik, Berhasil atau gagalnya dalam 

membangkitkan dan mendayagunakan motivasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya pembinaan 

disiplin kelas. Masalah disiplin kelas dapat timbul karena kegagalan dalam penggerakan motivasi belajar, 

Penggunaan asas motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam proses belajar dan pembelajaran. Motivasi 

merupakan bagian integral daripada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Motivasi menjadi salah satu faktor 

yang turut menentukan pembelajaran yang efektif (Hamalik, 2005:108-109)[4].  

Kelebihan yang ada dalam model pembelajaran Problem Based Learning, Diantaranya adalah sebagai 

berikut: Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi 

siswa. Meningkatakan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer 

pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Disamping itu, 

Problem Based Learning  dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun 

proses belajarnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan 

mereka untuk menyesuaikan dengan  pengetahuan baru, memberikan  kesempatan  bagi  siswa  untuk 

mengaplikasikan  pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, mengembangkan minat siswa untuk 

secaraterus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir, memudahkan siswa dalam 

menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan mkasalah dunia nyata. Selain kelebihan  Problem 

Based Learning mempunyai kekurangan di antaranya Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak 

mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa 

enggan untuk mencoba, keberhasilan strategi pembelajaran melalui model PBL membutuhkan cukup waktu 

untuk persiapan. menuntut guru membuat perencanaan pembelajaran lebih matang, jumlah siswa dalam kelas 
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tidak terlalu banyak, idealnya (25-35 siswa), mengubah kebiasaan siswa dari belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan masalah merupakan 

kesulitan tersendiri bagi siswa. 

Selain itu yang menjadi keunggulan dari model pembelajaran Problem Based Learning adalah membantu 

siswa dalam menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan daya untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, rasa ingin tahu ini dapat ditimbulkan oleh suasana yang dapat mengejutkan, keragu-raguan, 

ketidaktahuan, menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, menemukan suatu hal yang baru, menghadapi teka-

teki. Hal tersebut menimbulkan semacam konflik konseptual yang membuat siswa merasa penasaran, dengan 

sendirinya menyebabkan siswa tersebut berupaya keras untuk memecahkannya. Pada pembelajaran matematika 

khususnya pada materi Teorema Pythagoras yang dipelajari oleh siswa kelas VIII sering ditemukan siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan mengenai materi tersebut. Salah satu 

penyebabnya adalah siswa terkadang masih bingung dalam menggunakan rumus Teorema Pythagoras, terutama 

persoalan yang merupakan tingkat aplikasi. 

Pada pembelajaran matematika khususnya pada materi Teorema Pythagoras yang dipelajari oleh siswa 

kelas VIII sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan 

mengenai materi tersebut. Salah satu penyebabnya adalah siswa terkadang masih bingung dalam menggunakan 

rumus Teorema Pythagoras, terutama persoalan yang merupakan tingkat aplikasi. Dengan Teorema Pythagoras 

kita bisa menghitung suatu benda. Bisa juga untuk menentukan posisi kapal. Itulah manfaat dari mempelajari 

Teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. 

Model pembelajaran Problem Based Learning diterapkan untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan 

kemandirian siswa terhadap pembelajaran. Dengan model pembelajaran ini, kesulitan yang dihadapi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Gedangan terhadap mata pelajaran matematika dapat teratasi, maka guru dapat mencoba 

untuk menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Peserta didik yang mempunyai beragam 

kemampuan akademik dan aktif dalam pembelajaran tentu akan mendukung penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan latar belakang siswa dan membantu 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik 

dan bermakna. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menggambil judul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Teorema Pythagoras Kelas VIII SMP Negeri 2 

Gedangan Tahun Ajaran 2016/2017” 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah yaitu apakah ada 

perbedaan motivasi belajar antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan 

model pembelajaran langsung pada materi Teorema Pythagoras kelas VIII di SMP Negeri 2 Gedangan tahun 

ajaran 2016/2017? 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan motivasi belajar antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan model pembelajaran langsung pada materi Teorema Pythagoras kelas VIII di SMP Negeri 2 

Gedangan tahun ajaran 2016/2017. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:3)[5]. Metode penelitian mempunyai prosedur yang sangat penting karena 

mengandung petunjuk tentang bagaimana cara pengambilan data untuk melaksanakan penelitian agar 

mendapatkan hasil yang benar dan akurat. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara 

umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui 

penelitian ini manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Gedangan kelas VIII yang berjumlah 12 

kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII-B dan kelas VIII-C yang dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan. 

Kelas VIII-C sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning yang berjumlah 35 siswa dan kelas VIII-B sebagai kelas kontrol yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran langsung yang berjumlah 32 siswa. 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan data penelitian. Data penelitian ini digunakan sebagai bahan analisis atas penelitian yang 

telah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode angket.  

Menurut Sugiyono (2014:142), kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataaan tertulis kepada responden untuk dijawab[6]. Angket dapat berupa 

daftar pertanyaan atau pernyataan baik yang bertipe tertutup atau terbuka dan bentuk kalimat positif (favorable) 

maupun negative (unfavorable). Untuk menghasilkan data kuantitatif maka angket yang diberikan harus 

mempunyai skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran antara lain: skala Likert, skala Thursthone, 

skala Guttman dan skala semantic differential. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Angket dalam penlitian ini digunakan untuk memperoleh informasi motivasi belajar siswa tentang proses 

pembelajaran yang diterapkan dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning dan model 

pembelajaran langsung. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket tertutup. Angket tertutup 

yaitu responden sudah diberi alternatif jawaban dan tinggal memilih jawaban mana yang sesuai dengan dirinya. 

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert karena skala pengukuran tipe ini menyediakan alternatif 

jawaban seperti sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS). 

Pemberian skor terhadap alternatif jawaban yang ada dalam angket adalah sebagai berikut: 

a. Untuk pernyataan bernilai positif: 

1) Jawaban sangat setuju diberi skor 4 

2) Jawaban setuju diberi skor 3 

3) Jawaban kurang setuju diberi skor 2 

4) Jawaban tidak setuju diberi skor 1 

b. Untuk pernyataan bernilai negatif: 

1) Jawaban sangat setuju diberi skor 1 

2) Jawaban setuju diberi skor 2 

3) Jawaban kurang setuju diberi skor 3 

4) Jawaban tidak setuju diberi skor 4 

Prosedur Pengumpulan Data dalam langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan sampel penelitian yaitu kelas VIII-B dan kelas VIII-C 

b. Melaksanakan proses belajar mengajar dimana kelas VIII-B diajar dengan model pembelajaran langsung dan 

kelas VIII-C diajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning. 

c. Memberikan angket motivasi belajar terhadap 2 kelas tersebut yaitu kelas VIII-B dan VIII-C. 

d. Menganalisis data. 

Pada instrumen penelitian ini, peneliti memberikan 25 pernyataan. Kedua kelas memperoleh 25 pernyataan 

tersebut, baik itu kelas kontrol ataupun kelas eksperimen. Materi yang digunakan dalam instrumen ini adalah 

Teorema Pythagoras. Dalam memudahkan penyusunan instrumen maka perlu digunakan kisi-kisi  skala 

motivasi belajar beserta pedoman penskoran.  

Dalam teknik analisis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya 

pengujian analisis hipotesis dengan menggunakan analisis uji-t. Dalam penelitian ini uji-t digunakan untuk 

menggetahui perbedaan motivasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran problem based learning dan 

model pembelajaran langsung. 

 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan motivasi belajar 

antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran 

langsung 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, skor motivasi belajar tertinggi yang dapat 

dicapai pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah adalah 65, sedangkan skor motivasi belajar 

tertinggi yang dapat dicapai pada kelas kontrol adalah 75 dan nilai terendah adalah 40. Diperoleh rata-rata nilai 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan . 

Analisis data didapatkan bahwa pada uji normalitas kelas eksperimen diperoleh hitung sebesar 9,47 dan tabel  

sebesar 11,1 maka hitung tabel  dengan 9,47 < 11,1 dapat dilihat dari tabel dibawah ini  
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Tabel 3.1. Tabel nilai frekuensi kelas eksperimen Di SMP Negeri 2 Gedangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana untuk mendapatkan nilai chi-kuadrat tabel: 

  =  

              =  

=  

             = 11,1 

 

Berdasarkan perhitungan hitung dan tabel, ditemukan bahwa harga Chi kuadrat hitung di dapatkan bahwa 

( ) = 9,47. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel ( ), dengan dk 

(derajat kebebasan = jumlah interval kelas – 1) yaitu 6 – 1 = 5. Bila dk 5 dan tarif kesalahan 5%, maka harga 

Chi kuadrat tabel ( ) = 11,1, karena harga Chi kuadrat hitung lebih kecil dan harga Chi kuadrat tabel 

( < ) yaitu 9,47 < 11,1, sehingga disimpulkan bahwa distribusi data nilai post-test kelas 

eksperimen tersebut normal 

Sebaliknya, uji normalitas kelas kontrol diperoleh hitung sebesar Sebaliknya, uji normalitas kelas kontrol 

diperoleh hitung sebesar 10,09 dan tabel  sebesar 11,1 maka hitung tabel  dengan 10,09 < 11,1 , dapat 

dilihat dari tabel dibawah ini 

 

Tabel 3.1. Tabel nilai frekuensi kelas kontrol Di SMP Negeri 2 Gedangan 

 

 

 

 

 

 

Dimana untuk mendapatkan nilai chi-kuadrat tabel: 

  =  

              =  

=  

             = 11,1 

Berdasarkan perhitungan hitung dan tabel, ditemukan bahwa harga Chi kuadrat hitung di dapatkan bahwa 

( ) = 10,09. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel ( ), dengan dk 

(derajat kebebasan = jumlah interval kelas – 1) yaitu 6 – 1 = 5. Bila dk 5 dan tarif kesalahan 5%, maka harga 

Chi kuadrat tabel ( ) = 11,1, karena harga Chi kuadrat hitung lebih kecil dan harga Chi kuadrat tabel 

( < ) yaitu 10,09 < 11,1, sehingga disimpulkan bahwa distribusi data nilai post-test kelas 

eksperimen tersebut normal 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

327 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Analisis data didapatkan bahwa pada uji homegenitas dengan uji-F diperoleh Fhitung sebesar 1,05 dan Ftabel 

sebesar 1,80 dapat dilihat dari perhitungan berikut ini 

Varians kelas eksperimen  =  

                                           =  

                                           =  

                                           =  

                                           =  

                                           = 94,38 

 

Varians kelas kontrol =   

   =  

                                 =  

                                 =  

                                 =  

=  89,33 

 

Menentukan uji statistik  

F =  

 

F =  = 1,05653196 = 1,05 

 

Dari data di atas, di dapatkan bahwa dengan uji-F diperoleh Fhitung sebesar 1,05 dan Ftabel  sebesar 1,80 maka 

Fhitung  Ftabel  dengan  sehingga kedua varians homogen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelas yaitu kelas VIII-C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-B sebagai kelas kontrol homogen. 

Analisis data didapatkan bahwa pada uji-t sebesar 8,14 dan ttabel adalah 1,99834 dapat dilihat dari perhitungan 

berikut ini 

 

 =  

=  

=  

=  

=  

=  

= 9,59 

 

Setelah menghitung nilai simpangan baku, kemudian menentukan nilai t dengan rumus sebagai berikut:  

 t =  

 =  
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=  

 =    

= 8,14 

Perhitungan uji hipotesis menggunakan analisis uji-t menghasilkan thitung sebesar 8,14 dan ttabel adalah 1,99834 

maka thitung > ttabel (8,14 > 1,99834) dengan taraf signifikan  = 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, karena 

terjadi penolakan pada H0 dan penerimaan H1 maka ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran langsung pada materi Teorema 

Pythagoras kelas VIII di SMP Negeri 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII SMPN 2 Gedangan Sidoarjo tahun ajaran 2016-2017. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas VIII-B dan VIII-C. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling sehingga diperoleh kelas eksperiman yaitu kelas VIII-C dengan jumlah 35 siswa dan kontrol yaitu 

kelas VIII-B dengan jumlah 32 siswa.  

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode angket. Data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan uji-t. Dan dapat diketahui bahwa nilai thitung > ttabel (8,14 > 1,994) dengan taraf signifikan 5% (  = 

0,05). dalam pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran langsung pada materi 

Teorema Pythagoras kelas VIII di SMP Negeri 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017. Dengan kata lain, model 

pembelajaran Problem Based Learning lebih baik daripada model pembelajaran langsung pada pokok bahasan 

Teorema Pythagoras kelas VIII di SMP Negeri 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017 
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Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa indonesia diharapkan 

mampu mengimbangi perkembangan dan bangsa kemajuan zaman. Terutama 

perkembangan dan kemajuan IPTEK. Berkaitan dengan hal ini, seorang guru 

matematika perlu memahami dan menggunakan berbagai macam model pembelajaran 

yang ada, salah satunya adalah menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM). Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan suatu model pembelajaran yang 

berfungsi untuk merangsang berfikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi 

masalah. Melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah siswa dilibatkansecara 

langsung dalam melakukan penyelidikan dan guru bertindak sebagai fasilitator dalam 

membimbing siswa. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: 

bagaimana kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas, respon dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya?  

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

matematika yang dilihat dari kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas 

siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran jika diterapkan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah  (PBM) di kelas VIII-G SMP Negeri 24 

Surabaya. Subjek penelitian ini adalah seluru siswa kelas VIII-G SMP Negeri 24 

Surabaya, dengan jumlah 37 siswa. Penelitian ini berjenis kualitatif  deskriptif dan 

data diperoleh dengan menggunakan metde observasi, angket, dan tes. Dari analisis 

data diperoleh bahwa: (1) kemampuan guru mengelolah pembelajaran mencapai 

kriteria sangat baik dengan rata-rata sebesar 3,7. (2) aktivitas siswa yang relevan 

diperoleh kriteria angat aktif dengan rata-rata 95,63%. (3) respon siswa menunjukan 

bahwa respon positif lebih dominan,yaitu 86,5%. (4) ketuntasan hasil belajar siswa 

secara klasikal diperoleh 89,2% termasuk dalam kategori efektif. Dari empat kriteria 

tersebut, dapat simpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah pada  kelas VIII-G di SMP Negeri 24 Surabaya 

adalah efektif. 

 
I. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini, perkembangan dunia semakin pesat terutama ddi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) yang menuntut bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu 

bersaing dengan negara lain. Apabila bangsa kita tidak tanggap dalam kemajuan IPTEK, maka bangsa kita akan 

menjadi bangsa yang tertingal dengan bangsa lain. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini 

diharapkan bangsa Indonesia mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan zaman, terurama 

perkembangan dan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.) Perkembangan dan kemajuan zaman 

tersebut, dapat diimbangi dengan cara meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia). Peningkatan kualitas SDM 

ini dapat dilakukan dalam dunia pendidikan karena pendidikan merupakan suatu wadah untuk menciptakan 

SDM yang handal dan hal ini dapat di lakukan di sekolah. Sekolah merupakan tempat paling tepat untuk 

menciptakan SDM yang berkualitas. Dalam meningkatkan kuaitas SDM yang dapat dicapai di sekolah, tentunya 

itu menjadi tugas bagi seorang guru. Dalam hal ini guru berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Untuk 

menciptakan yang berkualitas, maka pembelajaran haruslah bermakna dan bukan hanya sekedar transfer ilmu 

dari guru ke murid. Oleh karena itu, guru perlu memikirkan bagaimana cara mendapatkan atau menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas, bermakna dan menyenangkan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah 

khususnya dalam lembaga-lembaga pendidikan, pada umumnya terdapat banyak sekali model pembelajaran 
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yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran, baik pelajaran matematika maupun pelajaran lainya, 

sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Menurut Joyce (dalam Trinto, 2007:5) 

mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, 

dan lain-lain. Pada dasarnya semua model pembelajaran yang digunakan dalam mengajar adalah baik, namun 

dalam pelaksanaanya sangat tergantung kepada guru. Dalam pengajaran matematika, sebaiknya guru 

menggunakan model yang lebih banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan soal dan 

menemukan sendiri, karena hal ini sesuai dengan tujuan pengajaran matematika yaitu menghasilkan siswa yang 

aktif, analitis, kritis, dinamis, dan optimis dalam menjalani hidupnya dimasa yang akan datang. Untuk 

memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap tentang matematika, maka guru harus dapat memiliki model 

pembelajaran yang tepat dalam menyajikan pelajaran. Menurut Sudjono  (dalam Fathani, 2009: 19) 

mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang eksa dan terorganisasi secara sistematik dan 

juga selalu berhubungan dengan penalaran yang logik serta masalah yang berhubungan dengan bilangan. Ilmu 

matematika banyak digunakan dalam kehidupan. Hal ini terjadi dari banyaknya topik-topik baru dalam 

matematika yang dikembangkan untuk diterapkan dalam bidang-bidang kehidupan. Bahkan dewasa ini 

matematika dijadikan sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki bagi setiap siswa dan pendidikan. Oleh 

karena itu pelajaran matematika diberikan pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Namun tidak jarang matematika dianggap seperti momok bagi siswa sehingga ketika mendengar kata 

matematika yang muncul difikiran siswa adalah kata “Sulit”. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan 

tehadap pelaksanaan proses pembelajaran matematika di SMP Negeri 24 Surabaya, ternyata para gurudisekolah 

tersebut cenderung melaksanakan proses pembelajaran secara konveksional (Teacher Oriented) dan guru jarang 

sekali melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran di dalam kelas. Akibatnya, siswa cenderung 

pasif dala proses pembelajaran sehingga siswa kurang menguasai materi yang dipelajari yang mengakibatkan 

hasil belajar matematika siswa menjadi kurang mamuaskan. Dengan demikian, agar diperoleh hasil belajar yang 

optimal maka seorang guru matematika perlu memahami, menguasai dan menggunakan berbagai macam model 

pembelajaran yang ada agar siswa tidak merasa bosan dalam mempelajari matematika. Selain itu dengan 

menggunakan berbagai macam model pembelajaran tersebut, diharapkan siswa menjadi aktif dalam  proses 

pembelajaran baik mental, fisik, maupun sosial dan akan mencapai hasil belajar yang maksimal. Salah satunya 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Menurut Jodion siburian, dkk dalam 

Panduan Materi Pembelajaran Model pembelajaran Sains (2010:174) sebagai berikut: Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based Learning) merupakan salah satu masalah, yang kemudian dengan melalui pemecahan 

masalah tersebut siswa belajar keterampilan-ketrampilan yang lebih mendasar. Berbeda dengan model 

pembelajaran langsung yang menekankan pada presentasi ide-ide atau demonstrasi keterampilan oleh guru. 

Peran guru dalam model pembelajaran berbasis masalah adalah penyajian masalah, mengajukan pertanyaan, dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Dalam hal ini pembelajaran berbasis masalah tidak dapat berhasil tanpa 

adanya guru yang mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara 

terbuka. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan alasanya 

yaitu  (Rusman, 2010:203) . (1)Berdasarkan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan peserta 

didik dalam belajar dan pemecahan masalah yang otentik. (2)Peserta didik dapat belajar bagaimana 

mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan mengivestasi masalah, mengumpulkan dan 

menganalisis data, menyusun fakta,mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah. (3)Bekerja 

secara kolaborasi dalam pemecahan masalah.(4)Peranan pendidik sebagai pembimbing dan negosiator dapat 

ditampilkan secara lisan selama proses pendedefinisian dan pengklarifikasian masalah. (5)Sarana pendukung 

dalam model pembelajaran ini bisa menggunakan lembar tes hasil belajar, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk 

peserta didik dan untuk pendidik, artikel, jurnal, kliping, peralatan demonstrasi atau eksperimen yang sesuai 

dengan materi matematika Teorema Pythagoras. Dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah 

ini, materi yang di gunakan adalah Teorema Pythagoras karena materi ini lebih menekankan pada masalah yang 

berhubungan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran 

berbasis masalah yang berorientasi pada masalah. Berdasarkan uraian diatas dalam rangka menemukan alternatif 

pemecahan masalah pembelajaran khususnya Theorema Pythagoras. Maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Keefektifan Model pembelajaran Berbasis Masalah pada pembelajaran Matematika kelas VIII SMP 

Negeri 24 Surabaya”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis 

merumuskan masalah yaitu: (1)Bagaimana kemampuan guru mengelolah pembelajaran berbasis masalah dalam 

pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya?.(2)Bagaimana aktivitaas siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 24 

Surabaya?. (3)Bagaimana respon siswa pada pelaksanaan pembelajaran dengan model berbasis masalah dalam 

pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya? (4)Bagaimana hasil belajar siswa setelah 

dilaksanakan pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 24 

Surabaya?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mendeskripsikan Kemampuan guru mengelola 
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pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya. Untuk 

Mendeskripsikan Aktivitas belajar siswa selama pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dalam 

pembelajaran matematika di  kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya. Untuk Mendeskripsikan Respon siswa 

setelah pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran 

matematika kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya. Untuk Mendeskripsikan Hasil belajar siswa setelah diberikan 

pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dekriptif. Penelitian dilakukan dengan menerapakan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah, dan pengamatan dilakukan pada proses belajar mengajar. Kemudian penelitian 

ini mendeskripsikan bagaimana keefektifan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk melihat bagaimana guru 

mengolah pembelajara, Aktivitas siswa, Respon siswa dan Hasil belajar siswa. Berdasarkan indikator yang telah 

ditentukan. Sumber data utama penelitian ini adalah siswa kelas VIII-G SMP Negeri 24 Surabaya yang 

berjumlah 37 siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah : 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah suat teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan 

secara sistematis (Arikunto, 2012:45). Sedangkan menurut istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti 

“melihat” dan “memerhatikan”. Observasi yaitu metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara 

langsung ke subjek yang akan diamati dari dekat kegiatan yang akan dilakukan.   

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan guru mengelola pembelajaran dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah. Jenis observasi 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran. 

Metode observasi ini digunakan untuk menggetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

merenapkan model pembelajaran berbasis masalah. Kegiatan observasi ini dilakukan selama proses 

pembelajaran yang dilakukan dari awal hinga akhir dalam dua kali pertemuan pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan mengamati cara guru mengajar dan mengelola pembelajaran di dalam 

kelas. 

2) Observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa ditentukan dari aktivitas yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Pada 

observasi ini terdapat 1 orang sebagai pengamat (obsever) yaitu rekan mahasiswa. Observasi dilakukan dari 

awal sampek akhir proses pembelajaran. Kegiatan dilakukan selama 80 menit di dalam dua kali pertemuan 

dengan komposisi 4 sekali menit menggamati dan 1 menit berikutnya digunakan untuk mengisi lembar 

observasi. 

b. Metode Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber data 

(yang diteliti) . Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data kualitatif 

tentang respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran matematika setelah penerapan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah. Angket ini diberikan setelah seluru proses pembelajaran selesai dilaksanakan, yaitu pada 

tertemuan terakhir. Lembar angket diberikaa kepada siswa dengan memintak siswa untuk mengisi lembar 

pertanyaan dengan cara memberikan tanda cek (√) pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

c. Metode Tes 

Metode Tes digunakan untuk memperoleh data kualitatif mengenai hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran matematika dengan Mengunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. Tes ini diberikan 

kepada siswa pada akhir proses pembelajaran Teorema Pythagoras. Soal tes diberikan dalam bentuk pilihan 

ganda dan essay. Hal ini dimaksutkan untuk menghindari kerjasama antara siswa dan adanya spekulasi dalam 

menjawab. Tes hasil belajar yang digunakan berupa tes tulis yang terdiri dari 10 butir soal yang terdiri dari 5 

butir soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal uraian berguna untuk melatih daya ingat dan penalaran siswa. 

Tes tulis dikerjakan secara individu oleh siswa.Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan 

siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Keefektifan pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada indikator yang meliputi: (1) kemampuan guru 

dalam mengelolah pembelajaran (2) aktivitas siswa (3) Respon siswa (4) Hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan observasi, angket, dan hasil belajar siswa. 

Penggunaan triangulasi teknik dalam menguji keabsaan data ini diharapkan mampu mendapatkan data yang 

valid dan kredibel agar dapat dibuktikan kebenaranya. 
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III. PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Kemampuan guru mengelola pembelajaran untuk mengetahui kemampuan guru peneliti melakukan observasi 

kemampuan guru saat proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah pada materi 

Teorema Pyhtagoras. Proses pembelajaran berbasi masalah dilakukan selama dua kali pertemuan. Kemampuan 

guru selama penerapan pembelajaran dinilai dengan skor dimana nilai 1 Tidak baik, nilai 2 Kurang baik, nilai 3 

baik, dan tertinggi nilai 4 sangat baik. Nilai yang sudah diperoleh dari observasi selanjutnya di jumlahkan secara 

kesuluruan. 

 

Tabel 1. Penilaian Kemampuan Guru Megelola Pembelajaran 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

I II 

1. Guru mengucapkan salam 3 4 

2. Guru memotivasi siswa 3 4 

3. Guru menyampaikan informasi materi yang 

akan dipelajari 

4 4 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 4 

5. Guru mengingatkan materi 4 4 

6. Guru membagikan LKS 3 4 

7. Guru menyampikan data awal materi 4 3 

8. Guru meminta siswa mengerjakan tugas 4 4 

9. Guru memberikan kesempatan bertanyak 3 4 

10. Guru membimbing siswa dengan member 

pertanyaan yang memancing siswa untuk 

menemukan jawaban 

4 4 

11. Guru memeriksa konjektur yang telah siswa 

buat 

3 4 

12 Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

mengerjakan hasil tugasnya di papan tulis 

4 4 

13. Guru membahas dan memperbaiki jawaban 

siswa 

4 3 

14. Guru mengecek pemahaman siswa dengan 

member soal latihan 

3 4 

15. Guru melakukan refleksi 3 4 

16. Guru memberikan Tugas 4 4 

17. Guru menginformasikan tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4 4 

18. Guru menutup pelajaran 4 4 

19. Kemampuan mengolah waktu 4 3 

20. Suasana kelas 3 3 

Jumlah 72 76 

KG-ὶ 3,6 3,8 

KG 3,7 

 

Dari hasil analisis penelitian diatas, kemampuan guru dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan jumlah pada pertemuan 

pertama 72. Sedangkan, pada pertemuan kedua jumlah yang telah terlaksana adalah 76. Rata-rata kemampuan 

guru dalam proses pembelajaran diperoleh dari jumlah pertemuan pertama 3,6 dan pertemuan kedua3,8 yaitu 
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dengan rata-rata kemampuan guru 3,7.karena rata-rata yang diperoleh kemampuan guru termasuk dalam 3,25 ≤ 

KG < 4,00 maka termasuk dalam kategori Sangat baik. 

  

2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas Siswa selama proses pembelajaran berbasis masalah dapat ditentukan dengan melakukan observasi 

aktivitas siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.  Dalam penelitian ini, untuk aktivitas 

siswa yang diamati hanya terdiri dari 5 orang siswa. Aktivitas siswa yang diamati merupakan kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dibuat. Kegiatan siswa meliputi kegiatan yang releven dan kegiatan yang tidak releven.Kegiatan yan 

releven diantaranya Menjawab salam serta menjawab pertanyaan guru/teman, Mendengarkan penjelasan 

guru/teman, Membaca buku/ LKS, Bertanya kepada guru/teman, Mengerjakan tugas secara individu/kelompok, 

Mempresentasikan hasil kerjanya. Sedangkan, kegiatan yang tidak relevan diantaranya Bermain Handphone 

(HP), Bercanda dengan teman, Makan di kelas, dan Tidur di kelas. Sehingga, di dapat aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berbasis masalah . selanjutnya data dianalisis untuk mencari presentase aktivitas siswa 

secara lebih rinci. Aktivitas siswa selama penerapan pembelajaran berbasis masalah ditentukan dari kegiatan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung.Observasi dilakukan sebanyak dua kali pertemuan terhadap lima 

siswa yang duduknya mudah diobservasi oleh observer.aktivitas yang di amati  berupa kegiatan yang releven 

maupun tidak releven sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat Hasil penelitian 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Penilaian Aktivitas Siswa 

No Aktivitas Siswa Presentase 

I II 

1 Menjawab salam serta menjawab 

pertanyaan guru/teman. 

12,5% 12,5% 

2 Mendengarkan penjelasan 

guru/teman. 

28,75% 30% 

3 Membaca buku/ LKS. 13,75% 21,25% 

4 Bertanya kepada guru/teman. 6,25% 8,75% 

5 Mengerjakan tugas secara 

individu/kelompok. 

28,75% 22,5% 

6 Mempresentasikan hasil kerjanya. 3,75% 2,5% 

7 Kegiatan yang tidak relevan 6,25% 2,5% 

Jumlah Prosentase Aktivitas yang 

relevan 

93,75% 97,5% 

Jumlah Prosentase Aktivitas yang 

tidak relevan 

6,25% 2,5% 

Jumlah semua Aktivitas 100 100 

 

Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran berbasis masalah pada materi Teorema 

Pythagoras pada pertemuan pertama dapat dilihat di tabel bawah jumlah presentase aktivitas yang releven 

dengan pembelajaran  adalah 93,75% dan jumlah presentase aktivitas yang tidak releven dengan pembelajaran 

adalah 6,25%. Sedangkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada pertemuan kedua  juga bisa dilihat 

sesuai dengan tabel diatas dengan jumlah presentase aktivitas siswa yang relevan adalah 97,5% dan jumlah 

presentase aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran adalah  2,5%. Dari data diatas menunjukan bahwa 

presentase aktivitas siswa selama proses pembelajaran berbasis masalah menunjukan bahwa jumlah presentase 

aktivitas yang relevan pada pertemuan ke I dan II lebih besar dari jumlah presentase aktivitas yang tidak 

relevan. Maka di peroleh Rata-rata aktivitas yang relevan adalah  95,63% sedangkan jumlah Rata-rata aktivitas 

yang tidak relevan adalah 4,37%. Karena rata-rata yang diperoh dari aktivitas siswa termasuk dalam 80% ≤ 𝑃 ≤ 

100%  dan dalam kategori sangat aktif. 
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3. Respon Siswa 

Data respon siswa diperoleh dengan menggunakan angket respon siswa. Angket yang dibuat penelitian berupa 

tabel “Ya” dan “Tidak” dengan cara memberikan tanda check (√) pada jawaban yang dipilih. Angket respon 

siswa diberikan pada siswa setelah seluruh proses pembelajaran berbasis masalah selesai dilaksanakan. Adapun 

hasil yang diperoleh setelah penelitian disajikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 3. Penilaian Respon Siswa 

No Pertanyaan Respon (%) 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang belajar matematika? 91,9% 8,1% 

2. Menurut kamu apakah belajar matematika 

itu mudah? 

75,7% 24,3% 

3. Menurut kamu pertama kali melihat 

pembelajaran ini akan menyenangkan? 

86,5% 13,5% 

4. Menurut kamu ketika pertaman kali 

melihat pembelajaran ini,kamu percaya 

bahwa pembelajaran ini mudah bagi 

kamu? 

78,4% 21,6% 

5. Setelah membaca informasi pendahuluan, 

kamu yakin bahwa kamu mengetahui apa 

yang harus kamu pelajari dari 

pembelajaran ini? 

78,4% 21,6% 

6. Banyak informasi yang diperoleh dari 

pembelajaran ini sehingga kamu banyak 

mengambil ide-ide? 

81,1% 18,9% 

7. Apakah kamu merasa dengan 

pembelajaran ini materi yang disampaikan 

jauh lebih mudah difahami? 

86,5% 13,5% 

8. Apakah kamu senang jika pembelajaran 

matematika dilaksanakan seperti hari ini? 

91,9% 8,1% 

9. Apakah kamu merasa senang belajar 

seperti ini? 

97,3% 2,7% 

10. Apakah kamu mau belajar seperti ini lagi? 97,3% 2,7% 

Rata-Rata 86,5% 13,5% 

 

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari angket respon siswa yang telah diisi siswa terhadap model 

pembelajaran berbasis masalah secara keseluruan berjumlah 86,5% untuk jawaban “Ya” pada pembelajaran 

berbasis masalah  dan tampak bahwa hanya 13,5 % untuk jumlah jawaban “Tidak” dengan pembelajaran 

berbasis masalah. Siswa memberikan respon positif  terhadap kegiatan pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran berbasis masalah. Hal ini menunjukan bahwa siswa senang dengan pembelajaran berbasis masalah  

yang memudahkan siswa memahami materi, tugas yang membuat siswa sering membaca materi, dan dengan 

pembelajaran berbasis masalah siswa lebih terdorong untuk berfikir cepat, tepat dan efektif. 

 

4. Hasil Belajar 

Pada penelitian ini, kelas VIII/G SMP Negeri 24 Surabaya diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran 

berbasis masalah. Setelah pembelajaran pada materi Teorema Pythagora, maka diberikan tes untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Tes ini diberikan kepada siswa kelas VIII/G yang berjumlah 37 siswa. Data tentang hasil 

belajar siswa secara ringkas disajikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh data 89,2%  

siswa tuntas secara individu dan 10,8% tidak tuntas yaitu 4 orang siswa. Dengan demikian ketuntasan belajar 

matematika siswa secara klasikal dengan model pembelajaran berbasis masalah tercapai. Hal ini dipengaruhi 

oleh perubahan strategi pengajaran yang baru yaitu biasanya guru merupakan sumber informasi diubah guru 

menjadi fasiliator sehingga siswa lebih mandiri dan dengan pembelajaran berbasis masalah ini siswa lebih aktif  

dan dituntut berfikir cepat, tepat, dan efektif. 
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Tabel 4 

Aspek Keterangan 

Kemampuan guru dalam mengola 

pembelajaran 

Sangat Baik 

Aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

Sangat Aktif 

Respon siswa terhadapkegiatan 

pembelajaran 

Positif 

Hasil belajar siswa Tuntas 

 
Dari keempat kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah  pada kelas 

VIII/G di SMP Negeri 24 Surabaya efektif. Karena semua aspek terpenuhi yaitu kemampuan guru menggelola 

pembelajaran, aktivitas siswa, respon siswa dan yang paling utama yaitu aspek ketuntasan hasil 

pembelajaransiswa secara klasikal. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah efektif untuk 

mengajar di kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya. Hal ini disebabkan karena sudah memenuhi kriteria 

keefektifan yang meliputi: 

1. Kemampuan guru dalam menggelola pembelajaran dngan model pembelajaran berbasis masalah berada 

dalam kategori Sangat Baik dengan rata-rata 3,7. 

2. Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran berbasis masalah 

untuk semua aspek yang diamati siswa dapat dikatakan dalam kategori sangat aktif. 

3. Siswa memberikan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

berbasis masalah dari angket respon siswa yang telah diisikan siswa diperoleh data keseluruan sebanyak 

86,5% siswa memilih jawaban “Ya”. 

4. Hasil belajar sisa kelas VIII-G SMP Negeri 24 Surabaya pada materi Teorema Pythagoras setelah 

diterapakan model pembelajaran berbasis masalah diperoleh 89,2% siswa tuntas dalam pembelajaran dan 

10,8% siswa tidak tuntas dalam pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa ketntasan belajar secara 

klasikal tercapai. 

Adapun saran dari penulis setelah melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran berbasis masalah memerlukan waktu yang relativ lama, sehingga dalam penerapan 

dibutuhkan persiapan yang matang oleh guru, agar pembelajaran yang berlangsung berjalan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa yaitu menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah sebaiknya diterapkan pada aspek yang lebih luas, baik dalam subjek, 

kemampuan yang diteliti maupu bahan materi yang menjadi penelitian. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai 

pihak, baik berupa moril maupun materiil. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau:  

1. Bapak Drs. Djoko Adi Waluyo, S.T., M.M., DBA. Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

2. Bapak Dr. Suhari, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. 

3. Ibu Nur Fathonah, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. 

4. Ibu Dra. Sri Rahayu, M.Pd. Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan 

tenaga dengan sabar dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung di setiap langkah saya 

6. Teman-teman saya yang senantiasa memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini 

7. Dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam memotivasi saya dalam penyusunan 

skripsi ini   

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

337 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

VI. DAFTAR PUSTAKA 
[1] Nur Hamiyah, Muhamad Jauhar. 2014. Strategi Belajar-Mengajar di kelas. Jakarta. Prestasi pustaka. 

[2] Rusman. 2012. Model – model pembelajaran.Bandung. PT Rajagrafindo Persada 

[3] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Alfabet. 

[4] Susanto, Ahmad. 2016 . Teori belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Jakarta. Prenadamedia group. 

[5] Suyanto, Asep Jihad. 2013. Menjadi Guru Profesional (Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas 
Guru di Era Global).Jakarta.  Erlangga. 

[6] Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

[7] Husnidar, M. Ikhsan, Syamsul Rizal (2014). Penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk 
meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan Diposisi matematis siswa.Banda Aceh. Universitas 
Syiah Kuala Banda Aceh. 

[8] Musrifah. 2012. Keefektifan Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing pada Materi Trigonometri siswa 
Kelas XI IPA SMA Kawung 2 Surabaya Tahun Ajaran 2011-2012.Skripsi, progam studi: 
Matematika. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

[9] Niken Ajeng Pratiwi. 2014.Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (model pembelajaran 
problem based learning) untuk poko bahasan sistem persamaan linier dua variabel di kelas VIII-H 
SMP Negeri 2 Gedangan.Surabaya. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

[10] Nuryani, Anis. 2013. Penerapan Model Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada sub 
Materi Fungsi dan Korespondensia satu-satu Di Kelas VII SMPIT AL-USWAH Surabaya. 
Skripsi, progam studi: Matematika. Universitas Negeri Surabaya. 

[11] Revita Andy Hapsari. 2015. Efektivitas pembelajaran matematika berbasis masalah pada pokok bahasan 
sistem persamaan Linier Dua Variabel di kelas VIII-A SMP Kanisus 1 surakarta tahun ajaran 
2014-2015.Yogyakarta. universitas sanata dharma. 

[12] Reza Silvia. 2016. Efektivitas model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari pemahaman konsep 
matematis siswa (studi pada siswa kelas VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar lampung 
tahun pelajaran 2015-2016). Bandar Lampung. Universitas Lampung. 

[13] Yoni Sunaryo.  2014. Model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berfikir 
kritis dan kreatif matematika siswa SMA di kota Tasikmalaya. Tasikmalaya Universitas Terbuka. 

[14] http://jurnal.fkip.unila.ac.id/indekx.php/MTK/article/view/1089 

[15] https://repository.usd.ac.id/1900/ 

[16] http://search.jogjalib.com/Record/usdlib-127697/Description 

[17] http://pas.ut.ac.id/journal/index.php/JPK/article/view/58 

[18] http://www.academia.edu/1208235/PENERAPAN_MODEL_PEMBELAJARAN_BERBASIS_MASALA
H_PROBLEM_BASED_LEARNING_DALAM_MENINGKATKAN_KRMAMPUAN_BERFIK
IR_KRITIS_ 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/indekx.php/MTK/article/view/1089
https://repository.usd.ac.id/1900/
http://search.jogjalib.com/Record/usdlib-127697/Description
http://pas.ut.ac.id/journal/index.php/JPK/article/view/58
http://www.academia.edu/1208235/PENERAPAN_MODEL_PEMBELAJARAN_BERBASIS_MASALAH_PROBLEM_BASED_LEARNING_DALAM_MENINGKATKAN_KRMAMPUAN_BERFIKIR_KRITIS_
http://www.academia.edu/1208235/PENERAPAN_MODEL_PEMBELAJARAN_BERBASIS_MASALAH_PROBLEM_BASED_LEARNING_DALAM_MENINGKATKAN_KRMAMPUAN_BERFIKIR_KRITIS_
http://www.academia.edu/1208235/PENERAPAN_MODEL_PEMBELAJARAN_BERBASIS_MASALAH_PROBLEM_BASED_LEARNING_DALAM_MENINGKATKAN_KRMAMPUAN_BERFIKIR_KRITIS_


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

338 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pada Materi 

Persamaan Garis Lurus Berbasis Strategi Metakognitif Untuk 

Peserta Didik Kelas VIII SMP 
 

 

Senda Putri Nur Baity 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

gadisputri06@gmail.com 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesukaran yang sering dihadapi oleh peserta didik 

dalam proses pembelajaran matematika dapat dipandang sebagai suatu kondisi yang 

dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan kognitif. Matematika dapat 

dikatakan sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat strategis untuk mengajarkan 

keterampilan metakognitif untuk peserta didik apabila matematika tidak hanya 

disajikan dalam bentuk barang jadi, melainkan terdapat proses dimana peserta didik 

dilibatkan secara langsung untuk mendapatkan konsep yang dipelajari. Penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil 

pengembangan perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif yang dirancang 

berdasarkan model pengembangan yang dikembangkan oleh Plomp. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Bahan ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Media pembelajaran dan 

Lembar Penilaian (LP). Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik dalam satu 

kelas dengan jumlah 35 peserta didik. Untuk memperoleh hasil pengembangan 

perangkaat pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan validasi 

perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dan memberikan tes untuk 

memperoleh data hasil belajar peserta didik yang meliputi data hasil belajar sikap, 

data hasil belajar keterampilan dan data hasil belajar pengetahuan. Hasil penelitian ini 

berupa deskripsi hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari: (1) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kriteria sangat valid yang nilai 

kevalidannya 3,54, (2)  Bahan ajar dengan kriteria sangat valid yang nilai 

kevalidannya 3,91, (3) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dengan kriteria sangat 

valid yang nilai kevalidannya 3,42, (4) Media pembelajaran dengan kriteria sangat 

valid yang nilai kevalidannya 4,24, serta (5) LembarPenilaian (LP) dengan kriteria 

sangat valid yang nilai kevalidannya 3,54. 

 

Kata Kunci: perangkat pembelajaran, strategi metakognitif. 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi seperti saat ini sekalipun, permasalahan yang sering muncul dalam bidang pendidikan 

adalah pendidik di sekolah tetap cenderung melaksanakan proses pembelajaran secara konvensional (teacher 

oriented) dan sangat jarang sekali guru yang melibatkan peserta didik secara langsung (aktif) dalam proses 

pembelajaran. Hal ini berakibat pada kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari 

sehingga aktifitas kognitif peserta didik belum optimal.Akibatnya, sering terdengar jika peserta didik lebih 

memilih dan lebih menyukai ujian objektif daripada ujian essay karena peserta didik merasa tidak dituntut untuk 

membuat penyelesaian soal yang lebih rinci.Dengan permasalahan yang sangat kompleks ini, peneliti berpikir 

bahwa perlu diterapkannya suatu strategi di dalam suatu pembelajaran, yaitu strategi metakognitif. 

Kata metakognition merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Flavell, kata tersebut merujuk pada 

kesiapan individu dan pertimbangan akan proses dan strategi kognitifnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, 

Flavell (dalam Amirul, 2014:11) mengatakan bahwa metakognisi adalah pemikiran seseorang tentang proses 

berpikirnya[1]. Metakognisi terdiri dari pengetahuan metakognitif (metakognitive knowledge) dan pengalaman 

atau regulasi metakognitif (metakognitive experiences or regulation). Dimana pengetahuan metakognitif 

merujuk pada diperolehnya pengetahuan yang dapat dipakai untuk mengontrol proses kognitif dan pengalaman 

metakognitif adalah proses-proses yang dapat diterapkan untuk mengontrol aktifitas-aktifitas kognitif dan untuk 

mencapai tujuan-tujuan kognitif. 
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Metakognisi menurut Schoenfeld (dalam Amirul, 2014:15) diartikan sebagai pemikiran diri sendiri yang 

merupakan interaksi antara tiga aspek yaitu: pengetahuan tentang proses berpikir diri sendiri, pengontrolan atau 

pengetahuan diri, serta keyakinan dan intuisi[2]. Interaksi ini sangat penting karena pengetahuan tentang proses 

kognisi diri sendiri dapat membantu mengatur hal-hal di sekitar dan menyeleksi strategi-strategi untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif yang selanjutnya. 

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa metakognitif adalah kemampuan seseorang 

untuk memahami proses berpikirnya. Pemahaman tersebut ditunjukkan dengan pengetahuannya tentang apa 

yang dipahami serta kemampuan dalam mengontrol proses berpikirnya, mulai dari merencanakan, memilih 

strategi, mengevaluasi, dan menganalisis keefektifan strategi yang dipilih. 

Sebagaiamana telah disinggung sebelumnya bahwa metakognisi terdiri dari pengetahuan dan pengalaman 

metakognitif. Lebih lanjut Flavell mendefinisikan komponen-komponen metakognitif yang terdiri dari (a) 

pengetahuan metakognitif, (b) pengalaman metakognitif, (c) tujuan kognitif dan (d) strategi metakognitif (dalam 

Amirul, 2014:13)[3]. 

Menurut Brown (dalam Amirul, 2014:15) menyatakan bahwa pengalaman metakognitif melibatkan 

penggunaan strategi metakognitif. Strategi metakognitif diartikan sebagai runtutan proses yang digunakan oleh 

seseorang untuk memonitor aktifitas kognitif dan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan kognitif[4]. Dalam 

konteks pembelajaran, dengan strategi metakognitif diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kesadaran 

akan proses berpikir dan proses belajar yang terjadi pada dirinya. Terdapat beberapa macam strategi 

metakognitif, salah satunya adalah strategi metakognitif Knowing-Wanted-Learned (KWL). Melalui strategi 

KWL peserta didik dibimbing untuk mengetahui apa yang mereka ketahui, mengetahui apa yang akan atau 

seharusnya mereka ketahui dan mengetahui apa pengetahuan baru yang telah mereka ketahui. Dengan demikian, 

melalui strategi KWL peseta didik dibimbing untuk memahami proses berpikirnya sendiri. 

Metakognisi merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang tidak cukup diajarkan secara teoritis, 

melainkan diajarkan melalui pembiasaan (Risnanosanti, 2008)[5].Pembiasaan yang yang dimaksud dapat 

diterapkan dengan memasukkan unsur-unsur strategi metakognitif dalam pembelajaran.Segala tahap dalam 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan pada strategi metakognitif.Begitu pula dengan alur guru 

menyampaikan materi juga dapat disesuaikan dengan tahapan-tahapan pada strategi metakognitif.  

Agar pembelajaran matematika mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan perangkat pembelajaran 

yang telah di desain sesuai dengan strategi metakognitif. Berdasarkan pendapat tersebut, sejalan dengan tujuan 

untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berabsis strategi metakognitif yang valid. Perangkat pembelajaran 

yang akan dikembangkan terbatas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Bahan ajar, Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), Media pembelajaran dan Lembar Penilaian (LP). Kegiatan pembelajaran, langkah kerja 

pada LKPD, serta penilaian pada Lembar Penilaian (LP) telah disusun sesuai dengan langkah-langkah pada 

strategi metakognitif KWL. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk menuntun peserta didik mengetahui apa 

yang telah diketahui, apa yang akan atau seharusnya diketahui dan apa yang telah diketahui. Selain itu 

penyusunan perangkat pembelajaran juga memperhatikan aturan-aturan yang ada pada kurikulum yang berlaku 

yakni Kurikulum 2013. 

Materi matematika yang digunakan dalam penelitian ini yakni materi Persamaan Garis Lurus yang diajarkan 

pada kelas VIII.Materi tersebut dipilih karena aplikasi materi Persamaan Garis Lurus mudah dijumpai peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran pada materi persamaan garis lurus berbasis strategi metakognitif yang valid untuk peserta didik 

kelas VIII SMP. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pengembangan. Menurut Borg and Gall (dalam 

Sugiyono, 2013:9) penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran[5]. 

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap mulai 10 Oktober 2016 hingga 03 Januari 2017. 

Subjek dari penelitian ini adalah peneliti yang mengembangkan perangkat pembelajaran dan bertindak 

sebagai pendidik, peserta didik kelas VIII-F yang berjumlah 35 peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan pada saat dilakukan uji coba. Uji coba dilaksanakan pada 10 Oktober 2016 hingga 03 Januari 

2017 di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan yang 

dikembangkan oleh Plomp (1997) yang terdiri dari 5 fase, diantaranya (1) fase investigasi awal, (2) fase desain, 

(3) fase realisasi/kontruksi, (4) fase tes, evaluasi dan revisi dan (5) fase implementasi. Perangkat pembelajaran 

yang akan dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, Lembar Kerja Peserta 

didik (LKPD), media pembelajaran dan Lembar Penilaian (LP). Kelima fase tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 
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Fase investigasi awal terfokus pada pengumpulan dan analisis informasi, mendefinisikan masalah dan 

merencanakan kegiatan selanjutnya. Kegiatan pada fase ini adalah: (1) mengidentifikasi informasi, (2) analisis 

informasi, (3) mengkaji teori-teori, (4) mendefinisikan atau membatasi masalah dan (5) merencanakan kegiatan 

lanjutan. 

Fase desainlebih difokuskan kepada hasil yang didapatkan pada fase investigasi awal. Peneliti melakukan 

desain untuk menghasilkan produk pengembangan berupa prototipe 1 dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo. Kemudian dilakukan kegiatan validasi terhadap 

perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan 

ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), media pembelajaran dan Lembar Penilaian (LP). Pengumpulan data 

ini dilakukan dengan cara menyerahkan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti beserta 

lembar validasinya kepada validator, kemudian validator memberikan tanda centang () pada kolom penilaian 

sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam rubrik penilaian. 

Fase realisasi atau konstruksiini dihasilkan produk pengembangan berdasarkan desain yang telah dirancang 

dan telah dilakukan kegiatan validasi. Produknya berupa prototipe 2 dengan sedikit revisi pada perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD), media pembelajaran dan Lembar Penilaian (LP). 

Fase tes, evaluasi dan revisiini dilakukan uji coba lapangan yang melibatkan seluruh peserta didik SMP 

Negeri 2 Sedati di kelas VIII-F. Pada fase ini juga dilakukan tes, evaluasi dan revisi peserta didik sehingga 

peneliti mendapatkan data hasil belajar sikap peserta didik, data hasil belajar keterampilan peserta didik dan data 

hasil belajar pengetahuan peserta didik. Untuk mendapatkan data hasil sikap peserta didik, peneliti akan 

melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung dengan bantuan teman sejahwat. Untuk 

mendapatkan data hasil keterampilan peserta didik, peneliti akan membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 

untuk setiap pertemuan. Dan untuk mendapatkan data hasil pengetahuan peserta didik, peneliti akan 

membagikan lembar soal penilaian pengetahuan pada setiap pertemuan. 

Fase implementasiini solusi yang dihasilkan didasarkan terhadap hasil evaluasi. Solusi ini diharapkan oleh 

peneliti dapat memenuhi masalah yang dihadapi. Dengan demikian solusi desain ini dapat diimplementasikan 

atau dapat diterapkan dalam situasi yang memungkinkan permasalahan tersebut secara aktual terjadi. 

Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika berdasarkan penilaian validator perangkat pembelajaran berada 

pada kategori valid atau sangat valid. Kategori kevalidan yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 : Sangat valid 

 : Valid 

 : Kurang Valid 

 : Tidak Valid 

Ket: RTV = Rata-rata total 

(Khabibah, 2006)[6] 

Untuk observasi data hasil belajar sikap peserta didik terdapat 1 orang observer yang merupakan teman 

sejahwat peneliti yang melakukan observasi dari awal hingga akhir pembelajaran selama 3 pertemuan.Observasi 

ini dilakukan pada seluruh peserta didik dengan menggunakan lembar observasi sikap peserta didik.Observasi 

dilakukan dengan melihat sikap peserta didik yang diamati sesuai dengan prosedur indikator.Pada lembar 

observasi sikap peserta didik sudah terdapat petunjuk pengisian serta keterangan pada setiap indikator sikap 

peserta didik. Sikap yang akan diobservasi pada saat pembelajaran berlangsung adalah kerja sama, toleransi, 

disiplin dan tanggung jawab. 

Untuk observasi data hasil belajar keterampilan peserta didik dilakukan dengan pengerjaan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) pada setiap pertemuan dan untuk observasi data hasil belajar pengetahuan peserta didik 

dilakukan dengan pengerjaan Lembar Soal Penilaian Pengetahuan (LP). Ketiga hasil observasi di atas dapat di 

konversikan berdasarkan tabel konversi nilai akhir berikut 

 

Tabel 1. Konversi Nilai 

Konversi Nilai Akhir 

Predikat 
Klasifikasi 

Sikap 
Skala 

 
Skala 

 

  A Sangat Baik 

  

  B Baik 
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C Cukup Baik 
  

  

  D 
Kurang 

Baik 
  

 

III. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan model pengembangan yang dikembangkan oleh Plomp, prosedur penelitian pengembangan 

perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif pada materi persamaan garis lurus untuk peserta didik 

kelas VIII yang melalui beberapa fase penelitian dan pengembangan sebagai berikut. 

 

1. Fase Investigasi Awal 

Kegiatan tahap ini adalah: (1) Mengidentifikasi informasi, (2) Analisis informasi, (3) mengkaji teori-teori, 

(4) mendefinisikan atau membatasi masalah, dan (5) merencanakan kegiatan lanjutan. 

 

2. Fase Desain 

Pada fase ini dilakukan perencanaan perangkat pembelajaran yang berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Bahan ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Media pembelajaran dan Lembar 

Penilaian (LP). Berikut penjelasan tentang fase desain dalam penelitian ini:  

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyusun Bahan Ajar 

c. Menyusun Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

d. Menyusun Media Pembelajaran 

e. Menyusun Lembar Penilaian 

f. Menyusun Instrumen Penilaian 

Instrumen penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah: 

1) Lembar validasi perangkat pembelajaran 

2) Lembar observasi sikap peserta didik 

3) Lembar observasi keterampilan peserta didik 

4) Lembar observasi pengetahuan peserta didik 

5) Lembar soal penilaian pengetahuan 

g. Desain Awal 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan perangkat pembelajaran dan instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Hasil dari tahap ini berupa prototipe 1 perangkat pembelajaran yang dikembangkan dan telah 

disesuaikan dengan strategi metakognitif. Prototipe 1 ini akan digunakan untuk kegiatan validasi. 

h. Kegiatan Validasi 

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan perangkat pembelajaran yang telah didesain berupa prototipe 1 

kepada validator. Saran dari validator digunakan untuk landasan penyempurnaan atau revisi perangkat 

pembelajaran. Validasi hasil pengembangan perangkat pembelajaran ini dilakukan oleh 2 validator, yaitu 

 

Tabel 2. Data Validator Perangkat Pembelajaran 

No. Nama Validator Profesi 

1 Hanim Faizah, S.Si., 

M.Pd. 

Dosen matematika Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya 

2 Winarsih, S.Pd., M.M Guru matematika SMP Negeri 2 

Sedati 

 

Hasil validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kriteria sangat valid yang nilai 

kevalidannya 3,54; Bahan ajar dengan kriteria sangat valid yang nilai kevalidannya 3,91; Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dengan kriteria sangat valid yang nilai kevalidannya 3,42; Media pembelajaran dengan kriteria 

sangat valid yang nilai kevalidannya 4,24; serta Lembar Penilaian (LP) dengan kriteria sangat valid yang nilai 

kevalidannya 3,54. 

i. Revisi Perangkat Pembelajaran 

Revisi perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil validasi oleh validator dengan memperhatikan 

kritik dan saran yang telah diberikan oleh validator. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

342 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

3. Fase Realisasi/Konstruksi 

Prototipe 1 yang telah dihasilkan pada fase desain kemudian diuji validitasnya oleh 2 orang validator. 

Berdasarkan hasil validitas yang telah diperoleh, maka prototipe 1 ini akan dilakukan revisi kecil sehinga 

diperoleh perangkat pembelajaran dalam bentuk prototipe 2. Setelah diperoleh prototipe 2 kemudian dilakukan 

uji coba lapangan. Pada setiap pertemuan akan diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang telah 

disesuaikan dengan strategi metakognitif di setiap pertemuan untuk penilaian keterampilan peserta didik serta 

akan diberikan Lembar Soal di setiap akhir pertemuan untuk penilaian pengetahuan peserta didik. 

 

4. Fase Tes, Evaluasi dan Revisi 

Pada fase ini dilakukan uji coba lapangan prototipe 2 perangkat pembelajaran yang telah direvisi diuji 

cobakan terhadap 35 peserta didik kelas VIII-F SMP Negeri 2 Sedati.Uji coba dilaksanakan selama 3 pertemuan 

dengan jadwal sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Jadwal Uji Coba Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan 

ke- 
Hari, tanggal 

Alokasi 

Waktu 
Materi 

1 

Selasa, 08 November 2016 08.00-10.00 

 

Definisi persamaan garis lurus, membuat 

tabel dan menggambar grafik persamaan 

garis lurus. 

2 
Selasa, 15 November 2016 08.00-10.00 

 

Menentukan kemiringan (gradien) 

persamaan garis lurus. 

3 

Rabu, 16 November 2016 10.30-11.50 

 

Menyelesaikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan persamaan garis 

lurus. 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil validasi perangkat pembelajaran, data hasil 

belajar sikap peserta didik, data hasil belajar keterampilan peserta didik, serta data hasil belajar pengetahuan 

peserta didik pada pokok bahasan persamaan garis lurus. Hasil observasi tersebut dilakukan selama 

pembelajaran yang disesuaikan dengan strategi metakognitif, sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut. 

a. Data Hasil Penilaian Kevalidan Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka setiap komponen perangkat pembelajaran dapat digunakan dengan 

sedikit revisi. Dengan demikian secara teoritis, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan valid. 

b. Data Hasil Belajar Sikap Peserta Didik 

Observasi hasil belajar sikap peserta didik dilakukan selama proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

strategi metakognitif yang menggunakan lembar observasi penilaian sikap. Penilaian ini dilakukan oleh observer 

yakni teman sejahwat yang mengikuti selama kegiatan pembelajaran. Observasi sikap peserta didik ini 

dilakukan di kelas VIII-F. Data hasil observasi sikap peserta didik adalah sebanyak 18 peserta didik dengan 

predikat A dan sebanyak 17 peserta didik dengan predikat B. 

c. Data Hasil Belajar Keterampilan Peserta Didik 

Observasi hasil belajar keterampilan peserta didik dilakukan selama proses pembelajaran yang disesuaikan 

dengan strategi metakognitif. Nilai hasil belajar keterampilan ini akan diperoleh dari hasil pengerjaan Lembar 

Kerja Peerta Didik (LKPD) secara berkelompok pada setiap pertemuan. Penilaian ini dilakukan oleh 

peneliti.Observasi keterampilan peserta didik ini dilakukan di kelas VIII-F. Data rata-rata konversi hasil 

observasi keterampilan peserta didik pada pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3 adalah sebanyak 18 

peserta didik dengan predikat A dan sebanyak 17 peserta didik dengan predikat  

d. Data Hasil Belajar Pengetahuan Peserta Didik 

Observasi hasil belajar pengetahuan peserta didik dilakukan selama proses pembelajaran yang disesuaikan 

dengan strategi metakognitif. Nilai hasil belajar pengetahuan ini akan diperoleh dari hasil pengerjaan Lembar 

Soal Penilaian Pengetahuan secara individu pada setiap pertemuan. Penilaian ini dilakukan oleh 

peneliti.Observasi pengetahuan peserta didik ini dilakukan di kelas VIII-F. Data rata-rata konversi hasil 

observasi pengetahuan peserta didik pada pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3 adalah sebanyak 16 

peserta didik dengan predikat A, sebanyak 8 peserta didik dengan predikat , sebanyak 10 peserta didik 

dengan predikat  dan sebanyak 1 peserta didik dengan predikat B. 

 

5. Fase Implementasi 

Pada fase ini perangkat pembelajaran yang dikembangkan lebih lanjut akan diserahkan kepada guru yang 

bersangkutan. Perangkat pembelajaran yang berupa prototipe final akan diserahkan kepada sekolah yang 

menjadi tempat uji coba. Peneliti tidak dapat melakukan fase implementasi karena peneliti masih menempuh 
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program sarjana strata I. Dalam rencana jangka panjang, penelitian ini akan dikembangkan lagi pada waktu 

peneliti menempuh program magister. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan perangkat pembelajaran pada penelitian ini berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Bahan ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Media pembelajaran dan Lembar Penilaian 

(LP).Perangkat pembelajaran yang dikembangkan memuat komponen-komponen serta langkah-langkah yang 

telah disesuaikan dengan strategi metakognitif KWL (Knowing, Wanted, Learned).Penilaian untuk aspek sikap 

dilakukan dengan pengamatan secara langsung, sedangkan untuk aspek keterampilan dilakukan dengan 

pengamatan dan hasil pengerjaan LKPD dan untuk aspek pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis.Adapun 

hasil validasi perangkat pembelajaran dan hasil belajar peserta didik sebagai berikut. 

1. Validitas Perangkat Pembelajaran 

Hasil validasi perangkat pembelajaran didapatkan skor rata-rata validitas RPP, bahan ajar, LKPD, media 

pembelajaran dan lembar penilaian berturut-turut 3,54; 3,91; 3,42; 4,24; dan 3,56. Menurut kriteria kevalidan 

angka-angka tersebut berada pada kategori sangat valid.Dengan hasil validasi tersebut maka perangkat 

pemeblajaran dapat digunakan pada tahap uji coba dengan sedikit revisi.Setelah dilakukan uji coba lapangan 

didapatkan hasil belajar peserta didik berupa data hasil belajar sikap peserta didik, data hasil belajar 

keterampilan peserta didik dan data hasil belajar pengetahuan peserta didik. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik 

a. Hasil Belajar Sikap Peserta Didik 

Dalam penilaian sikap peserta didik, peserta didik dikatakan berhasil jika memiliki nilai  atau 

memperoleh predikat , artinya peserta didik minimal mendapatkan predikat . Peserta didik yang 

mendapatkan predikat di bawah batas minimum maka peserta didik dianggap tidak berhasil.Berdasarkan hasil 

penelitian sikap peserta didik yang telah dinilai dalam 3 kali pertemuan dengan menerapkan strategi  

metakognitif KWL menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama, dari jumlah peserta didik di kelas VIII-F 

yakni 35 peserta didik terdapat sebanyak 14 peserta didik mendapatkan predikat A dengan kriteria sangat baik 

dan 21 peserta didik yang mendapatkan predikat B dengan kriteria baik.Pada pertemuan kedua, dari jumlah 

peserta didik yakni 35 peserta didik terdapat 15 peserta didik yang mendapatkan predikat A dengan kriteria 

sangat baik dan 20 peserta didik yang mendapatkan predikat B dengan kriteria baik. Pada pertemuan ketiga, dari 

jumlah peserta didik yakni 35 peserta didik terdapat 27 peserta didik yang mendapatkan predikat A dengan 

kriteria sangat baik dan 8 peserta didik yang mendapatkan predikat B dengan kriteria baik. 

Jika dibandingkan antara pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3, semua peserta didik yang memperoleh 

predikat .Hasil penilaian sikap ini sudah dapat dikatakan baik. Semua hal tersebut dikarenakan oleh peserta 

didik dapat menunjukkan sikap kerjasama, toleran, disiplin serta tanggung jawab dalam kelompok pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Sehingga dapat ditaarik kesimpulan bahwa peserta didik telah 

menunjukkan adanya perkembangan sikap setelah diterapkannya strategi metakognitif. 

b. Hasil Belajar Keterampilan Peserta Didik 

Analisis hasil belajar keterampilan ditentukan oleh acuan kriteria yang disesuaikan dengan Kurikulum 2013 

yakni peserta didik dikatakan berhasil apabila memiliki predikat , artinya peserta didik harus memperoleh 

predikat minimum . Berdasarkan tes hasil belajar yang telah diberikan kepada 35 peserta didik selama 3 kali 

pertemuan dengan dilihat dari hasil pengerjaan LKPD yang telah disesuaikan dengan strategi metakognitif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendapatkan predikat  sebanyak 18 peserta didik dan 17 peserta 

didik dengan predikat . 

c. Hasil Belajar Pengetahuan Peserta Didik 

Analisis hasil belajar pengetahuan ditentukan oleh acuan kriteria yang disesuaikan dengan Kurikulum 2013 

yakni peserta didik dikatakan berhasil apabila memiliki predikat , artinya peserta didik harus memperoleh 

predikat minimum . Berdasarkan tes hasil belajar yang telah diberikan kepada 35 peserta didik selama 3 kali 

pertemuan dengan pengerjaan lembar soal penilaian pengetahian yang telah disesuaikan dengan strategi 

metakognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendapatkan predikat  sebanyak 16 peserta didik, 

sebanyak 8 peserta didik mendapatkan predikat , sebanyak 10 peserta didik mendapatkan predikat  dan 1 

peserta didik mendapatkan predikat . 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan perangkat pembelajaran berbasis strategi 

metakognitif, maka didapatkan simpulan hasil pengembangan perangkat pembelajaran berbasis strategi 

metakognitif yang dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

memenuhi kriteria sangat valid dengan rata-rata total validitas 3.54. Bahan ajar memenuhi kriteria sangat valid 

dengan rata-rata total validitas 3,91. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) memenuhi kriteria sangat valid 

dengan rata-rata total validitas 3,42. Media pembelajaran memenuhi kriteria sangat valid dengan rata-rata total 

validitas 4,24. Lembar Penilaian (LP) memenuhi kriteria sangat valid dengan rata-rata total validitas 3,54. 

Kevalidan perangkat pembelajaran juga dapat disimpulkan dari penilaian para validator bahwa perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti telah valid dan dapat digunakan dengan revisi kecil. 

Pada penelitian ini juga diperoleh data hasil belajar sikap peserta didik, data hasil belajar keterampilan 

peserta didik dan data hasil belajar pengetahuan peserta didik. Perolehan nilai dan predikat hasil belajar sikap 

peserta didik adalah 18 peserta didik dengan predikat A dan sebanyak 17 peserta didik dengan predikat B. 

Perolehan nilai dan predikat hasil belajar keterampilan peserta didik adalah 18 peserta didik dengan predikat A 

dan sebanyak 17 peserta didik dengan predikat . Perolehan nilai dan predikat hasil belajar pengetahuan 

peserta didik adalah 16 peserta didik dengan predikat A, sebanyak 8 peserta didik dengan predikat , 

sebanyak 10 peserta didik dengan prediat  dan 1 peserta didik dengan predikat B. Dari perolehan nilai data 

hasil belajar peserta didik pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif yang telah dinyatakan valid dapat menimbulkan 

pembelajaran yang valid pula. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif ini telah valid 

sehingga perangkat pembelajaran ini bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika sebagai salah satu 

alternatif bagi pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran matematika. 

2. Penerapan perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan 

dalam beberapa topik materi, karena semakin peserta didik terbiasa menggunakan strategi metakognitif 

maka hasil belajar peserta didik semakin meningkat. 

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, pada saat kediatan validasi sebaiknya dilakukan 

spesifikasi berupa penyesuaian antara aspek yang divalidasi dengan bidang keahlian validator. Prototipe 

perangkat pembelajaran yang dihasilkan sebaiknya divalidasi kepada validator yang secara khusus ahli di 

bidangnya. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran discovery learning (penemuan terbimbing) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 35 Surabaya materi phythagoras tahun 

ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian kuasi eksperimen sehingga data dianalisis untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan modem discovery learning terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 35 Surabaya, 

dengan sampel siswa kelas VIII E dan VIII F masing-masing kelas berjumlah 38 

siswa. Instrumen pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan tes. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Mereka saling bekerjasama dan para 

siswa juga lebih aktif bertanya.    

  

Kata kunci:  teacher centered, model discovery learning 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu aspek yang harus dikelola dan dikembangkan sungguh-sungguh dan baik agar 

bidang pendidikan dengan bidang yang lain menjadi suatu sistem yang saling berkaitan dan membutuhkan. 

Pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan suatu bangsa, 

karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.  

Di dalam pendidikan tentunya kita akan mendapatkan suatu pembelajaran. Pembelajaran menurut 

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 adalah “Proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran sebagai proses belajar 

yang diciptakan oleh  seorang guru untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik untuk 

memahami materi pelajaran. Oleh sebab itu pembelajaran harus efektif dan bermakna.  

“Pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai 

peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang 

baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka”, menurut Esti (2002: 226-227)[1]. Sedangkan pembelajaran 

bermakna adalah “proses mengaitkan dalam informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang” menurut Ausubell (dalam Dahar: 1996)[2]. Berdasarkan pengertian diatas 

maka, pembelajaran yang efektif dan bermakna adalah proses belajar dimana peserta didik bisa berperan 

secara aktif untuk memahami materi pelajaran. Untuk itu seorang pendidik harus memperhatikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan di SMPN 35 Surabaya pembelajaran matematika masih 

menjadi “momok” bagi para siswa. Para siswa menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit 

dimengerti dan membosankan. Hal ini disebabkan karena pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru 

dengan menggunakan model konvesional sehingga siswa cenderung hanya mendengarkan dan pasif saja. 

Dengan model konvesional siswa hanya diberikan penjelasan dan tugas saja, hanya sedikit kegiatan siswa 

untuk memecahkan masalah sesuai dengan pemikirannya.  

Dari uraian tersebut hendaknya seorang guru bisa menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan dan karakter siswa, karena prestasi belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh 
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model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Eggen mejelaskan bahwa “model pembelajaran merupakan 

strategi prespektif pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Model 

pembelajaran merupakan suatu prespektif sedemikian sehingga guru bertanggung jawab selama tahap 

perencanaan, implementasi dan penilaian dalam pembelajaran” (dalam Siswono, 2008: 57)[3].   

Oleh sebab itu perlu kiranya seorang guru menerapkan sebuah model pembelajaran yang dapat 

memberikan kebebasan berpikir, kreatif dan belajar mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa 

guna memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru disekolah. Adapun salah satu model yang dapat 

digunakan untuk membentuk peserta didik yang berpikir secara bebas dan kreatif adalah model discovery 

learning. 

Discovery Learning adalah salah satu model pembelajaran dimana guru tidak langsung memberikan 

hasil akhir atau kesimpulan dari materi yang disampaikannya. Melainkan siswa diberi kesempatan untuk 

mencari dan menemukan hasil data tersebut. Sehingga proses pembelajaran ini akan diingat oleh siswa 

sepanjang masa, sehingga hasil yang didapat tidak mudah dilupakan. Menurut Burner (dalam Mulyaningsih 

2012: 235) “discovery learning merupakan strategi pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif 

menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. 

Diharapkan dengan diterapkannya model discovery learning tingkat penalaran dan hasil belajar siswa menjadi 

meningkat[4]. 

Hasil belajar adalah hasil akhir peserta didik berupa nilai yang diperoleh setelah guru memberikan 

materi pelajaran. Menurut Sudjana (2001: 22) “hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

dia memperoleh pengalaman belajar”[5]. Sedangkan menurut Bahri (2002: 141) “hasil belajar merupakan 

perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh individu” [6].  Oleh sebab itu 

tentunya seorang peserta didik mengharapkan hasil belajar yang baik. Untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik diperlukan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi 

pelajaran. 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah phythagoras. Pengambilan materi ini disebabkan karena 

materi ini digunakan untuk kebutuhan akademik dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat 

sehingga siswa akan lebih mudah membuat suatu masalah yang sesuai dengan apa yang mereka pahami di 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dilakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Phythagoras Kelas VIII 

SMPN 35 Surabaya Tahun Ajaran 2016/2017”. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

tenteng pengaruh penerapan discovery learning dapat dijadikan alternative dalam proses belajar. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan teknik cluster random sampling.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 35 Surabaya, dengan sampel kelas 

VIII E sebagai kelas eksperimen dengan model discovery learning dan kelas VIII F sebagai kelas control 

dengan model pembelajaran konvesional.    

Desain dalam penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design (pretest posttest design). 

Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelas Treatment Pretest Posttest 

Eksperimen X T1 T2 

Control - T1 T2 

Instrument penilaian dalam penelitian ini yaitu instrument test untuk pretest dan posttest yang masing-

masing terdiri dari 4 butir soal uraian. Instrument diuji validitasnya oleh dosen ahli dan guru pamong. 

Pengumpulan data dilakukan dengan lembar dokumentasi dan lembar tes pretest posttest. Untuk menguji 

apakah sampel penelitian berdistribusi normal atau tidak, dilakukan uji statistic Kalmogorof-Smirnov. Jika data 
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yang diperoleh berdistribusi normal, selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas, (uji- F lavene). Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui homogeny atau tidaknya varian data. Hipotesis diuji menggunakan Independent 

Sample T Test. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok sampel yang tidak berhubungan. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika –ttabel < thitung < ttabel dan 

H0 ditolak jika jika –ttabel > thitung > ttabel. Berdasarkan probabilitas yaitu H0 diterima jika P value > 0,05 dan H0 

ditolak jika P value < 0,05 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Langkah pertama yang dilakukan dalam uji statistic hasil belajar siswa adalah menguji data nilai pretest dan 

posttest pada kelas eksperimen dan kelas control untuk mengetahui apakah data dari hasil belajar kedua kelas 

berdistribusi normal atau tidak. Damal menganalisis normalitas dapa nilai pretest dan posttest digunakan 

program computer SPSS versi 16 dengan metode One Sample Kosmologrov-Smirnov. Hasil uji normalitas nilai 

pretest dan posttest ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa data pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

control memiliki distribusi normal, dimana Asym. Sig (2-tailed) diatas 0,05 yaitu 0,057 dan 0,200 untuk kelas 

eksperimen dan 0,075 dan 0,185 untuk kelas control. Hasil ini merupakan salah satu syarat terpenuhinya untuk 

melakukan uji 2 sampel tidak berhubungan dengan menggunakan Independent Sample T Test. 

 

Uji Homogenitas Pretest dan Posttest 

 

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji normalitas dan data berdistribusi normal adalah melakukan uji 

homogenitas yaitu dengan uji F (Lavene Statistic) untuk melihat apakah data homogeny atau tidak. Jika nilai 

sig uji lavene > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogeny. Pada Tabel 3 nilai sig uji 

lavene pretest 0.110 sedangkan sig uji lavene posttest, dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogeny 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Pretest dan Posttest 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Independent Sampel T-Test Hasil Belajar Siswa 

 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian dua sampel bebas menggunakan uji t (Independent Sampel 

T-Test) untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas control dengan 

kelas eksperimen. Hasil uji Independent Sampel T-Test ditampilkan pada Tabel 4.  

Berdasarkan Tabel 4 nilai signifikasi pada uji F adalah 0,147 > 0,05  maka H0 diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa varian kelas eksperimen dan kelas control adalah sama. Oleh karena itu, penggunaan uji t 

menggunakan Equal Variances Assumed. Setelah diketahui bahwa varian kedua kelas sama, kemudian 

dilakukan uji t. nilai thitung  Equal Variances Assumed berdasarkan tabel diatas sebesar 3.143 sedangkan nilai 

ttabel sebesar 1,666. Nilai thitung > ttabel (3,143>1,666) dan signifikasi 0,002 > 0.05 maka H0 ditolak. 

 

Parameter 

Asym. Sig 

(2-tailed) 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

.057 .200 .075 .185 

 

 

Lavene 

Statistic 

df1 df2 Sig.  

Pretest  .110 1 74 .741 

Posttest  .147 1 74 .702 
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Tabel 4. Hasil Uji Independent Sampel T-Test Hasil Belajar Siswa 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference   

nilai Equal 

variances 

assumes 

.147 .702 3.143 74 .002 8.15789 

Equal 

variances 

not 

assumes 

  

3.143 73.675 .002 8.15789 

  

B. Analisis Data dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh model discovery learning terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 35 Surabaya didapatkan hasil penelitian adanya pengaruh 

model discovery learning terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu pertama dari Isna Malihatul Aini 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran  Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Tematik  

Siswa Kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”, kedua penelitian dari 

Akhmad Afendi dengan judul “Efektivitas Penggunaan Metode Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar 

Kelas X SMK Diponegoro Yogyakarta” dan ketiga dari naskah publikasi penelitian yang dilakukan Ribowo 

dengan judul “Peningkatan Penalaran dan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Discovery Learning 

Pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Al-Islam Pakis Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil dari ketiga 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan hasil yang signifikan karena penggunaan model discovery 

learning. Model pembelajaran ini banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Agar pembelajaran 

terarah dan terlaksana dengan baik juga bisa sesuai dengan tujuan yang dicapai, guru juga harus membimbing 

dan memberikan bantuan dalam proses penemuan. Proses pembelajaran dengan metode ini juga membuat siswa 

semakin lebih aktif dan hasil belajar mereka meningkat. Dengan pemberian model tersebut interaksi siswa juga 

meningkat dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi yang terjadi yaitu interaksi siswa dengan siswa, interaksi 

siswa baik secara individu maupun kelompok, interaksi siswa dengan guru maupun interaksi siswa dengan 

bahan ajar.  

Dalam melakukan aktivitas penemuan dalam kelompok-kelompok kecil, siswa dapat saling berineraksi yang 

berupa sharing atau bertanya pada siswa lain yang lebih pandai. Keadaan seperti ini selain akan berpengaruh 

dengan penguasaan siswa terhadap materi matematika, tapi juga akan meningkatkan kemampuan social siswa, 

sehingga interaksi adalah aspek yang penting dalam pembelajaran matematika. Secara keseluruhan interaksi 

tersebut terjadi dengan menggunakan model discovery learning, hal ini memungkinkan konstruksi pengetahuan 

siswa akan menjadi lebih besar sehingga siswa dapat sampai pada kesimpulan yang diharapkan. Serta 

pemahaman siswa akan tertanam dalam benak siswa dalam jangka waktu yang lama.  

Peneliti menilai model discovery learning sesuai dengan karakteristik, karena dengan menerapkan model 

discovery learning hasil belajar dan keaktifan siswa juga meningkat, khususnya dalam bidang studi matematika 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka peneliti 

dapat memberikan kesimpulan bahwa: 

Ada pengaruh positif pada model discovery learning terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 35 Surabaya. 

Siswa dapat melaksanakan tugas dengan baik, pada saat proses pembelajaran. Mereka menjadi aktif bertanya, 

dan juga bekerja saama antar sesama. Hal ini sesuai dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t pada taraf 

5% untuk hasil belajar dengan nilai ttabel = 1.666 sedangkan thitung = 3.143. Sehingga thitung >  ttabel dan nilai 

signifikasinya 0.002 < 0,05. Maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model discovery 

learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 35 Surabaya. 

Saran  

Dari hasil penelitian ini, saran yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Sebagai masukkan bagi sekolah yang bersangkutan dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan 

sehubungan dengan factor yang mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa khususnya bidang 

matematika supaya mendukung untuk perapan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 

salah satunya model discovery learning. 

2. Guru diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membiasakan siswa untuk 

lebih aktif dan memahami konsep dengan kemampuannya sendiri. Sehingga siswa tidak hanya memahami 

penjelasan dari guru tetapi juga membiasakan siswa untuk mengeksplor pengetahuan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Siswa diharapkan untuk membaca dan memahami kembali kosep-konsep yang telah diberikan guru 

sebelumnya, sehingga tidak menghambat pelajaran berikutnya. 
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Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman siswa yang berkemampuan tinggi, 

berkemampuan sedang, berkemampuan rendah dalam menyelesaikan soal cerita pada 

pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Pemahaman yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah pemahaman translasi, pemahaman interpolasi, 

dan pemahaman ekstrapolasi. Penelitian ini menggunakan dua kali tes dan 

wawancara. Tes pertama bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa serta untuk 

menentukan subjek penelitian dan tes kedua bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemahaman siswa, kemudian dilakukan wawancara terhadap subjek yang terpilih. 

Subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 siswa yaitu 1 siswa dari kemampuan tinggi, 1 

siswa dari kemampuan sedang, dan 1 siswa dari kemampuan rendah. Hasil dari 

penelitian ini merupakan deskripsi pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita yang  meliputi: (1) mengubah atau memodelkan, menerjemahkan kalimat ke 

dalam bentuk matematika, (2) menentukan konsep yang tepat untuk menyelesaikan 

soal atau masalah dihadapi, (3) menerapkan konsep dalam perhitungan matematika 

untuk menyelesaikan soal atau masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang 

berkemampuan sedang cenderung memenuhi ketiga indikator pemahaman, sedangkan 

untuk siswa yang berkemampuan rendah cenderung memenuhi indikator pertama dari 

indikator pemahaman. 

 

Kata kunci: pemahaman, soal cerita, kemampuan siswa. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah aspek universal dalam kehidupan manusia yang merupakan proses pembelajaran bagi 

peserta didik untuk dapat mengerti, memahami, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Jika tanpa 

pendidikan, maka kehidupan manusia akan mengalami kemunduran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi memungkinkan semua pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah 

melalui berbagai sumber dan tempat di dunia ini. Dengan demikian, siswa perlu memiliki kemampuan 

memperoleh, memilih dan mengolah informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah dan penuh 

dengan persaingan dalam berbagai bidang. Kemampuan untuk memperoleh, memilih dan mengolah informasi 

membutuhkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan bekerja sama yang efektif. Cara berpikir 

seperti ini dapat dikembangkan dengan belajar matematika, karena matematika memiliki struktur dan 

keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsepnya sehingga memungkinkan siswa terampil berpikir rasional. 

Matematika adalah hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide proses dan penalaran 

(Ruseffenndi ET., 1980: 148),[1] sehingga matematika lebih menekankan dalam proses penalaran bukan 

menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika yang terbentuk karena pikiran-pikiran 

manusia. Sehingga oleh sebagian siswa matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan sukar untuk 

dipelajari. Matematika merupakan dasar pengetahuan dan teknologi. Untuk itu penguasaan matematika sangat 

penting bagi perkembangan ilmu-ilmu yang ada dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam belajar 

matematika diperlukan pemahaman dan penguasaan materi terutama dalam membaca simbol, tabel, dan diagram 

yang sering digunakan dalam matematika serta struktur matematika yang kompleks, dari yang konkret sampai 

yang abstrak. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang kesulitan dalam memahami matematika, apalagi 

dalam mengerjakan soal cerita. 

mailto:mrzrika25@gmail.com
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Pada umumnya siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang modelnya sejenis dengan contoh yang ada di 

dalam buku saja, sehingga siswa yang menemukan soal cerita yang tidak sama seperti pada contoh akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan siswa dalam 

memilih langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikannya atau bahkan ketidaktahuan siswa tentang adanya 

langkah lain yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan soal cerita. Menyelesaikan soal cerita matematika 

memang bisa dikatakan “gampang-gampang susah” apalagi kalau soal tersebut merupakan soal cerita yang 

memerlukan pemahaman tingkat tinggi. Soal dengan tingkat pemahaman yang tinggi memerlukan berbagai hal 

dalam menyelesaikannya, mulai dari mengilustrasi, menduga, mencoba-coba (trial and error) sampai dengan 

merumuskan formulasi yang tepat sehingga diperoleh hasil yang diinginkan. 

Menurut Bloom (1979: 89), pemahaman adalah kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan 

yang dipelajari.[2] Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, 

dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau 

observasi langsung yang ia lakukan. 

Menurut Russefendi (dalam Susanto, 2013: 210) ada tiga macam pemahaman matematis, yaitu: pengubahan 

(translation), pemberian arti (interpretation), dan pembuatan ekstrapolasi (extrapolation).[3] Pemahaman translasi 

digunakan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa dan bentuk yang lain dan menyangkut pemberian 

makna dari suatu informasi yang bervariasi. Interpolasi digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan, tidak 

hanya dengan kata-kata dan frasa, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dari sebuah ide. Adapun 

ekstrapolasi mencakup estimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran, gambaran dari suatu 

informasi, juga mencakup pembuatan kesimpulan dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang 

kognitif yang ketiga yaitu penerapan yang menggunakan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi 

baru, yaitu berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. 

Namun pemahaman yang dimiliki oleh siswa tentunya berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap matematika dapat dilihat dari kemampuan siswa. Kemampuan 

siswa dibedakan menjadi 3 yaitu kemampuan tinggi, kemampuan sedang dan kemampuan rendah. Materi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ditinjau dari kemampuan siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, karena menggambarkan hasil penelitian 

berdasarkan alat ukur berupa tes tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes tertulis dan 

wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sukodono pada bulan November 2016. Instrumen yang 

digunakan adalah tes kemampuan siswa, tes pemahaman siswa yang berupa tes soal cerita materi sistem 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan wawancara. Instrumen pertama yaitu tes kemampuan 

siswa berfungsi untuk memilih subjek penelitian, sedangkan wawancara pada penelitian ini berfungsi untuk 

mengetahui lebih mendalam tentang pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari pengamatan kemampuan masing-masing siswa 

dan data hasil dari tes siswa untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman siswa mengenai penyelesaian 

soal cerita pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sedangkan  sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII-H SMP Negeri 2 Sukodono. 

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa kelas VII-H SMP Negeri 2 Sukodono yaitu satu siswa 

yang berkemampuan tinggi, satu siswa yang berkemampuan sedang, dan satu siswa yang berkemampuan 

rendah. Pemilihan masing-masing subjek ditetapkan berdasarkan kriteria pengelompokan kemampuan siswa 

yang disajikan pada tabel berikut.  

 

Tabel 1. Kriteria Pengelompokan Kemampuan Siswa 

Nilai Kelompok 

75 < nilai TKS ≤ 100 Tinggi 

60 < nilai TKS ≤ 75 Sedang 

0 < nilai TKS ≤ 60 Rendah 

 

Subjek yang telah dipilih kemudian diberikan tes pemahaman siswa yang berbentuk soal cerita kemudian 

dilakukan wawancara. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan reduksi untuk hasil wawancara yang 

telah dilakukan kemudian menyajikan data yang merupakan langkah terakhir sehingga dari hasil penelitian ini 

diperoleh simpulan penelitian. 
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III. PEMBAHASAN 

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif yang 

disajikan berupa tingkat kemampuan siswa dan penilaian tes pemahaman siswa. Setelah melakukan proses 

pembelajaran, peneliti mengadakan penilaian kepada seluruh siswa kelas VII-H. Penilaian dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan siswa dan pemahaman siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

Data tentang kemampuan siswa kelas VII-H dalam menyelesaikan soal cerita didapat dari hasil tes 

kemampuan siswa yang diberikan kepada 35 siswa. Dari tes kemampuan siswa, didapatkan data yang 

menunjukkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. Tes kemampuan siswa tersebut berjumlah 4 butir soal. Kriteria nilai untuk 

pengelompokkan siswa tersebut berdasarkan nilai KKM Matematika, yaitu 75. Dari nilai KKM tersebut, peneliti 

menentukan batas-batas nilai untuk tiap-tiap kelompok. Setelah peneliti menetapkan batas-batas nilai untuk 

pengelompokkan siswa, peneliti melakukan konsultasi dengan guru matematika yang bersangkutan untuk 

memastikan apakah pengelompokkan yang telah dibuat bisa digunakan untuk mengelompokkan siswa 

berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah dan dari hasil tes kemampuan siswa, didapatkan siswa yang 

berkemampuan tinggi berjumlah 18 siswa, berkemampuan sedang berjumlah 7 siswa, dan berkemampuan 

rendah berjumlah 10 siswa. 

Dari hasil data tes tersebut peneliti mengambil subjek sebanyak 3 siswa dari keseluruhan tingkat kemampuan 

siswa dimana 1 siswa berkemampuan tinggi, 1 siswa berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan 

rendah. Berikut ini adalah tabel dari tiga subjek penelitian yang mewakili tiap tingkat kemampuan siswa. 

 

Tabel 2. Data Subjek Penelitian 

No Inisial Siswa Kemampuan 

1 D W Tinggi 

2 M F P Sedang 

3 W R Y Rendah 

 

Langkah berikutnya setelah diperolah tiga subjek dari tiap tingkatan kemampuan yaitu dilakukan tes 

pemahaman siswa yang terdiri dari 5 soal cerita yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa dari tiap 

tingkat kemampuan siswa. Berikut ini analisis data dan hasil wawancara siswa kemampuan tinggi, siswa 

kemampuan sedang, dan siswa kemampuan rendah. 

 

A. Siswa Kemampuan Tinggi dengan Inisial DW 

1. Soal nomor 1 

Hasil jawaban DW: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Jawaban DW Nomor 1 

        DW dapat mencapai pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, karena telah 

memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik DW juga 

memiliki pemahaman prosedural yang baik karena DW mampu menjawab soal nomor 1 dengan 

langkah penyelesaian yang benar. 

2. Soal nomor 2 

Hasil Jawaban DW: 
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Gambar 2. Hasil Jawaban DW Nomor 2 

     DW sudah mencapai pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, dimana DW dapat 

memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik DW juga 

memiliki pemahaman prosedural yang baik karena DW mampu menjawab soal nomor 2 dengan 

langkah-langkah penyelesaian yang benar. 

3. Soal nomor 3 

Hasil Jawaban DW: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Jawaban DW Nomor 3 

     DW sudah berada pada pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, dimana DW 

dapat memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik DW juga 

memiliki pemahaman prosedural yang baik karena DW mampu menjawab soal nomor 3 dengan 

langkah-langkah penyelesaian yang benar. 

4. Soal nomor 4 

Hasil Jawaban DW: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Jawaban DW Nomor 4 

     DW mencapai pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, dimana DW dapat 

memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik DW juga 

memiliki pemahaman prosedural yang baik karena DW mampu menjawab soal nomor 4 dengan 

prosedur penyelesaian yang benar. 

5. Soal nomor 5 

Hasil Jawaban DW: 
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Gambar 5. Hasil Jawaban DW Nomor 5 

     DW hanya berada pada pemahaman tingkat pertama, yaitu pemahaman translasi karena siswa hanya 

mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika untuk menyelesaikan soal saja tetapi tidak dapat 

menyelesaikan dengan langkah-langkah penyelesaian yang benar. 

 

B. Siswa Kemampuan Sedang dengan Inisial MFP 

1. Soal nomor 1 

Hasil Jawaban MFP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil Jawaban MFP Nomor 1 

     MFP sudah berada pada pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, dimana MFP 

dapat memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik, MFP juga 

mempunyai pemahaman prosedural yang baik. 

2. Soal nomor 2 

Hasil Jawaban MFP: 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil Jawaban MFP Nomor 2 

     MFP dapat mencapai pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, dimana MFP dapat 

memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik, MFP juga 

mempunyai pemahaman prosedural yang baik. 

3. Soal nomor 3 

Hasil Jawaban MFP: 
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Gambar 8. Hasil Jawaban MFP Nomor 3 

     MFP sudah mencapai pada pemahaman tingkat ketiga, yaitu pemahaman ekstrapolasi, dimana MFP 

dapat memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan baik dan mampu 

menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari. Selain pemahaman konsep yang baik, MFP juga 

mempunyai pemahaman prosedural yang baik. 

4. Soal nomor 4 

Hasil Jawaban MFP: 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil Jawaban MFP Nomor 4 

     MFP hanya mencapai pada pemahaman tingkat kedua, yaitu pemahaman interpolasi karena siswa 

belum bisa menggunakan simbol dengan benar dalam menyelesaikan soal tetapi langkah penyelesaian 

yang digunakan sudah benar. 

5. Soal nomor 5 

Hasil Jawaban MFP: 

 

      

 

 

 

 

Gambar 10. Hasil Jawaban MFP Nomor 5 

     MFP hanya berada pada pemahaman tingkat pertama, yaitu pemahaman translasi karena siswa 

hanya mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika untuk menyelesaikan soal saja tetapi tidak 

dapat menyelesaikan dengan prosedur yang benar. 

 

C. Siswa Kemampuan Rendah dengan Inisial WRY 

1. Soal nomor 1 

Hasil Jawaban WRY: 

 

      

 

 

 

Gambar 11. Hasil Jawaban WRY Nomor 1 

     WRY mampu mencapai pemahaman tingkat kedua, yaitu pemahaman interpolasi karena siswa 

hanya mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika dan menentukan konsep yang tepat untuk 

menyelesaikan soal saja, namun belum mampu untuk menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematika untuk menyelesaikan soal tersebut. 

2. Soal nomor 2 
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Hasil Jawaban WRY: 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil Jawaban WRY Nomor 2 

     WRY hanya berada pada pemahaman tingkat pertama, yaitu pemahaman translasi karena siswa 

hanya mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika untuk menyelesaikan soal saja tetapi tidak 

dapat menyelesaikan dengan prosedur yag benar. 

3. Soal nomor 3 

Hasil Jawaban WRY: 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Hasil Jawaban WRY Nomor 3 

     WRY berada pada pemahaman tingkat kedua, yaitu pemahaman interpolasi karena siswa hanya 

mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika dan menentukan konsep yang tepat untuk 

menyelesaikan soal saja, namun belum mampu untuk menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematika untuk menyelesaikan soal tersebut. 

4. Soal nomor 4 

Hasil Jawaban WRY: 

 

      

 

 

 

 

Gambar 14. Hasil Jawaban WRY Nomor 4 

     WRY hanya mencapai pemahaman tingkat pertama, yaitu pemahaman translasi karena siswa hanya 

mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika untuk menyelesaikan soal saja tetapi tidak dapat 

menyelesaikan dengan langkah penyelesaian yang benar. 

5. Soal nomor 5 

Hasil Jawaban WRY: 

 

      

 

 

 

 

Gambar 15. Hasil Jawaban WRY Nomor 5 

     WRY hanya berada pada pemahaman tingkat pertama, yaitu pemahaman translasi karena siswa 

hanya mampu memodelkan ke dalam bentuk matematika untuk menyelesaikan soal saja tetapi tidak 

dapat menyelesaikan dengan langkah penyelesaian yang benar. 
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Berdasarkan dari analisis pemahaman siswa kelas VII-H SMP Negeri 2 Sukodono tahun ajaran 2016/2017 

pada materi pokok persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel berdasarkan kemampuan siswa, diperoleh 

data sebagai berikut: 

A. Siswa Kemampuan Tinggi dengan Inisial DW 

Hasil wawancara siswa dengan inisial DW, menunjukkan bahwa pemahaman siswa cukup baik karena siswa 

dapat menjelaskan kembali materi yang diajarkan dengan baik dan benar. Selain itu, siswa dengan inisial DW 

ini juga dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar.  

Dari hasil tes, dalam pemahaman translasi soal nomor 1 sampai nomor 4 DW mampu memahami soal 

tersebut, namun untuk soal nomor 5 DW kurang memahami soal tersebut sehingga belum dapat memodelkan ke 

bentuk matematika dengan tepat. Selanjutnya dalam pemahaman interpolasi dari soal nomor 1 sampai nomor 4 

menunjukkan bahwa siswa dapat mencapai pemahaman interpolasi, sedangkan untuk nomor 5 siswa 

berkemampuan tinggi, konsep yang dibuat untuk menyelesaikan soal kurang tepat. Kemudian untuk pemahaman 

ekstrapolasi soal nomor 1 sampai 4, siswa dapat menerapkan konsep yang telah didapat ke dalam perhitungan 

matematika dengan tepat dan benar, namun untuk soal nomor 5 siswa belum dapat menerapkan konsep ke dalam 

perhitungan matematika. 

 

B. Siswa Kemampuan Sedang dengan Inisial MFP 

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pemahaman siswa cukup baik karena siswa mampu 

menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan dengan baik dan benar. Kemudian, siswa juga mampu 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar. 

Dari hasil tes dapat dilihat, dalam pemahaman translasi soal nomor 1 sampai nomor 4 menunjukkan bahwa 

siswa mampu memahami soal yang diberikan, namun untuk soal nomor 5 siswa kurang memahami soal tersebut 

sehingga belum dapat memodelkan ke dalam bentuk matematika dengan tepat. Kemudian dalam pemahaman 

interpolasi soal nomor 1 sampai nomor 3 dapat menunjukkan bahwa siswa mampu mencapai pemahaman 

interpolasi, tetapi untuk nomor 4 siswa kurang memahami soal tersebut sehingga dalam menerapkan simbol 

kurang tepat dan pada soal nomor 5 konsep yang dibuat untuk menyelesaikan soal kurang tepat. Sedangkan 

untuk pemahaman ekstrapolasi soal nomor 1 sampai 4, siswa mampu menerapkan konsep yang telah didapat ke 

dalam perhitungan matematika dengan tepat dan benar, namun untuk soal nomor 5 siswa belum dapat 

menerapkan konsep ke dalam perhitungan matematika. 

 

C. Siswa Kemampuan Rendah dengan Inisial WRY 

Dari hasil wawancara, pemahaman siswa kurang baik karena siswa belum dapat menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan baik dan benar. Selain itu, siswa dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian juga 

kurang tepat karena siswa hanya menjelaskan langkah penyelesaian sampai pada langkah yang dipahami saja. 

Dapat dilihat dari hasil tes, pada pemahaman translasi soal nomor 1 sampai nomor 3 menunjukkan bahwa 

siswa mampu memahami soal tersebut, namun untuk soal nomor 4 dan 5 siswa kurang memahami soal tersebut 

sehingga dalam memodelkan ke bentuk matematika kurang tepat. Kemudian untuk pemahaman interpolasi soal 

nomor 1 dan nomor 3 menunjukkan bahwa siswa mampu mencapai pemahaman interpolasi, tetapi untuk nomor 

2 dan nomor 4 siswa kurang memahami soal tersebut sehingga dalam menerapkan simbol kurang tepat dan 

nomor 5 konsep yang diterapkan untuk menyelesaikan soal kurang tepat. Sedangkan untuk pemahaman 

ekstrapolasi soal nomor 1 sampai nomor 5 siswa belum mampu menerapkan konsep ke dalam perhitungan 

matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara dan tes tentang analisis pemahaman 

siswa kelas VII-H SMP Negeri 2 Sukodono berdasarkan kemampuan siswa, maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang berkemampuan tinggi, pada soal nomor 1 sampai nomor 4 menunjukkan bahwa DW sudah 

memenuhi pemahaman ekstrapolasi, namun pada soal nomor 5 DW hanya memenuhi pemahaman translasi. 

Siswa yang berkemampuan sedang, pada soal nomor 1 sampai nomor 3 menunjukkan bahwa MFP mencapai 

pemahaman ekstrapolasi. Untuk soal nomor 4 MFP kurang memahami soal tersebut sehingga hanya mampu 

mencapai pemahaman interpolasi, dan soal nomor 5 hanya dapat mencapai pemahaman translasi. 

Siswa yang berkemampuan rendah, pada soal nomor 1 dan nomor 3 menunjukkan bahwa WRY dapat 

mencapai pemahaman interpolasi. Untuk soal nomor 2, 4, dan 5 WRY hanya mampu sampai pemahaman 

translasi. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu bagi peneliti 

yang lain jika ingin melakukan penelitian yang sama, agar menggunakan model pembelajaran yang tepat agar 
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dapat tercapai proses pembelajaran yang baik sehingga hambatan-hambatan dalam pembelajaran dapat teratasi 

karena pada penelitian ini siswa yang mencapai tingkat pemahaman tinggi masih sedikit. 
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Dalam pembelajaran di sekolah, siswa harus memiliki pemahaman yang mendalam 

terhadap materi yang dipelajari agar tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari 

materi selanjutnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Krian dalam menyelesaikan soal matematika khususnya 

materi persamaan garis lurus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendepenelitiankan pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Krian materi 

persamaan garis lurus berdasarkan teori APOS. Teori APOS adalah teori yang dapat 

digunakan sebagai suatu analisis dalam mengetahui pemahaman terhadap suatu 

konsep matematika tertentu yang dimiliki oleh siswa. Teori APOS menyatakan 

bahwa pemahaman tentang konsep matematika merupakan hasil dari konstruksi atau 

rekonstruksi dari objek-objek matematika. Konstruksi atau rekonstruksi tersebut 

dilakukan melalui aktivitas aksi, proses, dan objek yang dikoordinasikan dalam suatu 

skema untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

tes dan wawancara. Tes dilakukan kepada seluruh siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 

Krian untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kriteria kemampuan matematika 

yang dimiliki. Selanjutnya diambil 2 siswa dari masing-masing kriteria untuk 

dilakukan wawancara yang kemudian hasil tes dan wawancara tersebut dilakukan 

analisis pemahaman berdasarkan teori APOS. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Krian dari masing-masing dua siswa 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dari 34 siswa yang diberikan tes diperoleh 11,76% siswa memiliki kemampuan 

matematika tinggi, 23,54% siswa memiliki kemampuan matematika sedang serta 

64,71% siswa memiliki kemampuan matematika rendah. Setelah dilakukan 

wawancara kepada 6 siswa yang merupakan subjek penelitian diperoleh bahwa 

subjek S03 dan S32 dengan kemampuan tinggi memiliki pemahaman pada tingkat 

schema, subjek S23 dan S04 dengan kemampuan sedang memiliki pemahaman 

sedang memiliki pemahaman pada tingkat object, serta subjek S28 dan S10 dengan 

kemampuan rendah memiliki pemahaman pada tingkat action. 

 

Kata Kunci: seminar, nasional, pendidikan, matematika, pemahaman, teori APOS 

 

I. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu alat yang dapat mengubah pola piker manusia dalam proses perbaikan diri 

dalam segala aspek kehidupan sebagai upaya meningkatkan kualitas diri. Pendidikan memegang peranan 

penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pendidikan merupakan kebutuhan 

mutlak yang harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pendidikan Menurut (Pasal 1 UU RI No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional), 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” 

Jenis pendidikan yang dalam penyelenggaraannya tidak lepas dari tujuan pendidikan adalah pendidikan 

formal. Dalam penyelenggaraannya pendidikan formal diatur oleh pemerintah melalui undang-undang termasuk 

tujuan dari peyelenggaraan pendidikan formal. Tujuan pendidikan tersebut digunakan sebagai alat ukur berhasil 
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atau tidaknya suatu penyelenggaraan pendidikan. Dalam pendidikan formal, matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Dalam upaya mencetak siswa 

yang dapat berpikir logis, kritis dan sistematis, matematika sangat perlu diajarkan pada semua jenjang 

pendidikan karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari ilmu pengetahuan lainnya.    

Menurut Hadi (dalam Suningsih, dkk, 2014:411) pembelajaran matematika di sekolah bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi perubahan dunia yang dinamis dengan menekankan pada penalaran logis, 

rasional, dan kritis, serta memberikan keterampilan kepada siswa agar mampu menggunakan matematika dan 

penalaran matematika dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

mempelajari bidang ilmu lain[1]. Pembelajaran matematika di sekolah menunut siswa agar dapat memahami 

konsep matematika secara mendalam sesuai tujuan pembelajaran matematika. Namun matematika sering 

dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit oeh siswa di sekolah pada saat ini. Salah satu materi 

dalam matematika yang sering dikeluhkan oleh siswa adalah materi persamaan garis lurus. Konsep pada materi 

tersebut sering siswa jumpai secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari seperti perhitungan 

kecepatan-jarak-waktu dalam fisika, perhitungan jumlah-harga barang dalam ekonomi, dan lain sebagainya.  

Siswa di sekolah sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan baik oleh guru 

maupun yang ada di buku. Kesulitan yang dialami siswa tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Krian, diperoleh bahwa pemahaman siswa terhadap materi 

persamaan garis lurus masih rendah. Hal tersebut membuat siswa terpau pada buku ataupun contoh yang 

diberikan oleh guru dalam menyelesaikan soal yang diberikan sehingga apabila terdapat soal yang lebih 

bervariatif siswa akan mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh siswa dapat diakibatkan karena 

rendahnya pemahamn yang dimiliki oleh siswa terhadap materi persamaan garis lurus. Sudijono (dalam 

Suleman, 2013:4) berpendapat bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami 

sesuatu setelah mengetahuinya dan kemudian dapat diingat[2]. Dari pendapat di atas, siswa dikatakan memiliki 

pemahaman terhadap materi persamaan garis lurus apabila siswa dapat mengerti dan memahami materi tersebut 

secara keseluruhan, sehingga mampu mengerjakan soal berdasarkan pemahaman yang telah dimiliki secara 

sistematis dan prosedural atas apa yang telah diketahui dan diingat. 

Menurut Soedjadi (dalam Febriana, 2012:2), pada dasarnya setiap individu adalah unik. Setiap individu 

memiliki karakteristik yang khas, yang tidak dimiliki oleh individu lain. Salah satunya adalah perbedaan 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam memperoleh makna atau pemahaman atas apa yang telah 

dipelajarinya[3]. Pendapat diatas sesuai dengan kenyataan di sekolah bahwa dalam pembelajaran di sekolah 

siswa memiliki tingkat pemahamn yang berbeda-beda. Sebagian siswa memiliki tingkat pemahamn secara 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajarinya dan sebagian lainnya tidak dapat mengetahui makna tentang 

apa yang telah dipelajari. 

Sehingga diperlukan suatu teori sebagai alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat 

pemahaman siswa. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pemahaman siswa adalah 

menggunakan teori APOS (Action-Process-Object-Schema). Menurut Dubinsky (dalam Syaiful, 2014:22) 

menyatakan bahwa teori APOS dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mendepenelitiankan perkembangan 

skema seseorang pada suatu topik matematika yang merupakan totalitas dari pengetahuan yang terkait (secara 

sadar atau tak sadar) terhadap topik tersebut. Teori APOS adalah suatu teori untuk mengetahui kemungkinan 

berlangsungnya pencapaian atau pembelajaran suatu konsep atau prinsip matematika, yang dapat digunakan 

sebagai suatu elaborasi tentang konstruksi mental dari aksi, proses, objek, dan skema[4]. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian dilakukan di 

SMP Negeri 2 Krian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Krian yaitu dua 

siswa dengan kemampuan matematika tinggi, dua siswa dengan kemampuan matematika sedang dan dua siswa 

dengan kemampuan matematika rendah. Subjek yang telah terpilih kemudian diberikan tes dan wawancara 

untuk mengetahui pemahaman matematika materi persamaan garis luus yang dimiliki oleh siswa. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrument pendukung terdiri dari tes tulis 

materi persamaan garis lurus dan pedoman wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah analisis Tes materi persamaan garis lurus berdasarkan teori APOS dan analisis hasil wawancara. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengonfirmasi jawaban subjek dari tes tulis materi persamaan 

garis lurus yang diberikan. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Analisis Tes Tulis 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari pemberian tes kepada siswa kelas 

VIII-A SMP Negeri 2 Krian dengan pokok bahasan persamaan garis lurus berupa 2 butir soal uraian dengan 

waktu 45 menit. Jawaban siswa yang terkumpul kemudian dikoreksi dengan menggunakan teknik penskoran 

berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat peneliti untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kriteria 
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kemampuan matematika yang dimiliki. Adapun skor dan kriteria pemahaman kemampuan yang didapat oleh 

siswa disajikan dalam tabel berikut ini.  

Tabel Kriteria Kemampuan Siswa Berdasarkan Hasil Tes 

No. 

Absen 

Siswa 

Skor 
Jumlah 

Skor 

Kriteria 

Kemampuan 

Siswa Soal 

no.1 

Soal 

no.2 

1 2 4 6 Rendah 

2 21 8 29 Sedang 

3 23 18 41 Tinggi 

4 20 10 30 Sedang 

5 4 4 8 Rendah 

6 1 0 1 Rendah 

7 5 4 9 Rendah 

8 11 8 19 Sedang 

9 21 21 42 Tinggi 

10 5 4 9 Rendah 

11 4 0 4 Rendah 

12 6 2 8 Rendah 

13 0 0 0 Rendah 

14 1 0 0 Rendah 

15 0 0 0 Rendah 

16 1 2 3 Rendah 

17 18 3 21 Sedang 

18 1 1 2 Rendah 

19 8 14 22 Sedang 

20 11 10 21 Sedang 

21 23 7 30 Sedang 
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No. 

Absen 

Siswa 

Skor 
Jumlah 

Skor 

Kriteria 

Kemampuan 

Siswa Soal 

no.1 

Soal 

no.2 

22 1 0 1 Rendah 

23 13 9 22 Sedang 

24 3 3 6 Rendah 

25 11 0 11 Rendah 

26 4 0 4 Rendah 

27 5 2 7 Rendah 

28 5 4 9 Rendah 

29 2 0 2 Rendah 

30 3 0 3 Rendah 

31 23 20 43 Tinggi 

32 19 19 38 Tinggi 

33 6 1 7 Rendah 

34 3 4 7 Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Krian dikelompokkan berdasarkan kriteria 

kemampuan matematika yang dimilikinya. Sehingga didapat 4 siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 8 

siswa dengan kemampuan matematika sedang, 22 siswa dengan kemampuan matematika  rendah. Berikut 

adalah tabel presentase dan jumlah siswa berdasarkan kemampuan matematika yang dimiliki. 

 

Tabel Presentase Kriteria Kemampuan Siswa 

Kriteria Kemampuan 

Siswa 
Jumlah Siswa Presentase 

Tinggi 4 11,76 % 

Sedang 8 23,53 % 

Rendah 22 64,71 % 

  

Selanjutnya peneliti menentukan 6 subjek penelitian dengan mengambil 2 siswa dari setiap kriteria 

kemampuan matematika yaitu 2 siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 2 siswa dengan kemampuan 

matematika sedang dan 2 siswa dengan kemampuan matematika rendah. Setelah ditentukan subjek penelitian, 

peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara 

yang telah dibuat peneliti untuk memperoleh data yang kemungkinan tidak dapat diungkapkan oleh siswa 

melalui tes tertulis. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data serta untuk menjaga privasi subjek 
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penelitian, maka peneliti menggunakan kode nomor absen siswa untuk mewakili setiap subjek serta kode P 

untuk mewakili peneliti. Berikut adalah daftar siswa yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan sebagai subjek 

penelitian.  

Tabel Dafar Siswa yang Digunakan sebagai Subjek 

Kriteria pemahaman Siswa No. Absen Siswa Kode Siswa 

Tinggi 

03 S03 

32 S32 

Sedang 

23 S23 

04 S04 

Rendah 

28 S28 

10 S10 

 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes yang telah dikerjakan serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

subjek penelitian, maka pemahaman siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Krian dapat didepenelitiankan sebagai 

berikut. 

1. Analisis Hasil Tes Subjek S03 

Subjek S03 mampu  melakukan pemahaman 1.A1 yaitu membaca grafik yaitu garis  melalui titik  dan 

. Subjek juga mampu menyebutkan hal yang diketahui dan ditanya pada soal sehingga subjek mampu 

melakukan pemahaman 1.A2 dan 1.A3. Selanjutnya, subjek mampu menentukan persamaan garis  (1.P2) dan 

gradiennya (1.P3) sehingga gradient garis  (1.P5). Subjek juga memahami hubungan 

kedudukan dua garis dan gradient (1.O1) dan menentukan nilai  (1.O2) dengan langkah-langkah yang benar 

sesuai dengan konsep sistem persamaan linier satu variabel (1.S2) sehingga subjek mampu menyelesaikan soal 

nomor 1 dengan tingkat pemahaman schema. 

Subjek S03 mampu membaca grafik dan menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada soal sehingga 

subjek memiliki pemahaman 2.A1 dan 2.A2. Selanjutnya subjek mampu menentukan persamaan garis  serta 

gradiennya (2.P2 dan 2.P3). subjek juga mampu menentukan gradient garis  dan menentukan persamaannya 

(2.O2 dan 2.O3) dengan menggunakan konsep sistem persamaan linier satu variabel (2.S2). Maka dapat 

dikatakan bahwa subjek memiliki pemahaman schema dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

2. Analisis Hasil Tes Subjek S32 

Subjek S32 mampu  membaca grafik yaitu garis  melalui titik  dan  sehingga subjek memiliki 

pemahaman 1.A1. Subjek juga mampu menyebutkan hal yang diketahui dan ditanya pada soal sehingga subjek 

mampu melakukan pemahaman 1.A2 dan 1.A3. Subjek juga mampu menentukan persamaan garis  dan 

menentukan gradiennya (1.P2 dan 1.P3). Subjek juga memahami hubungan kedudukan dua garis dan gradient 

(1.O1) dan menentukan nilai  (1.O2) dengan langkah-langkah yang benar sesuai dengan konsep sistem 

persamaan linier satu variabel (1.S2) sehingga subjek mampu menyelesaikan soal nomor 1 dengan tingkat 

pemahaman schema. 

Subjek S03 mampu membaca grafik dan menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada soal sehingga 

subjek memiliki pemahaman 2.A1 dan 2.A2. Subjek juga mampu menentukan persamaan garis  serta 

gradiennya (2.P2 dan 2.P3). selanjutnya subjek mampu menuliskan gradient garis  dan menentukan 

persamaannya (2.O2 dan 2.O3) dengan menggunakan konsep sistem persamaan linier satu variabel (2.S2). Maka 

dapat dikatakan bahwa subjek memiliki pemahaman schema dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

3. Analisis Hasil Tes Subjek S23 

Subjek S23 memiliki pemahaman 1.A1 dan 1.A2 karena mampu menuliskan hal yang diketahui dan ditanya 

pada soal. Selanjutnya subjek mampu menentukan gradient dan persamaan garis  (1.P4 dan 1.P5). Subjek juga 

mampu menuliskan bahwa  dan menentukan nilai  (1.O2 dan 1.O3). namun subjek tidak mampu 
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menggunakan konsep sistem persamaan linier satu variabel dengan benar sehingga jawaban yang diperoleh 

kurang tepat. Maka subjek S23 memiliki pemahaman tingkat object dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

Subjek S23 mampu membaca grafik, menentukan hal yang diketahui dan ditanya sehingga subjek memiliki 

pemahaman 2.A1 dan 2.A2. Subjek juga mampu menentukan gradient garis yang diminta (2.P4). Selanjutnya 

subjek mampu menggunakan konsep kedudukan dua garis dan gradient (2.O2) dan menentukan persamaan yang 

diminta (2.O3). Maka subjek memiliki pemahaman object dalam meneyelesaikan soal nomor 2. 

4. Analisis Hasil Tes Subjek S04 

Subjek S04 mampu menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada soal sehingga memiliki pemahaman 

1.A1 dan 1.A2. Selanjutnya subjek mampu menentukan gradient dan persamaan garis  (1.P4 dan 1.P5). Subjek 

juga mampu menuliskan bahwa  dan menentukan nilai  (1.O2 dan 1.O3). namun subjek tidak mampu 

menggunakan konsep sistem persamaan linier satu variabel dengan benar sehingga jawaban yang diperoleh 

kurang tepat. Maka subjek S04 memiliki pemahaman tingkat object dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

Subjek S04 mampu membaca grafik, menentukan hal yang diketahui dan ditanya sehingga subjek memiliki 

pemahaman 2.A1 dan 2.A2. Subjek juga mampu menentukan gradient garis yang diminta (2.P4). Selanjutnya 

subjek mampu menggunakan konsep kedudukan dua garis dan gradient (2.O2) dan menentukan persamaan yang 

diminta (2.O3). Maka subjek memiliki pemahaman object dalam meneyelesaikan soal nomor 2. 

5. Analisis Hasil Tes Subjek S28 

Subjek S28 mampu membaca grafik, menentukan hal yang diketahui dan ditanya pada soal maka subjek 

memiliki pemahaman 1.A1, 1.A2 dan 1.A3. Namun subjek tidak mampu menentukan langkah selanjutnya untuk 

menyelesaiakan jawaban sehingga subjek memiliki pemahaman action dalam menyelesaikan soal tes nomor 1. 

Subjek S28 memiliki pemahaman 1.A1 dan 1.A2 karena mampu membaca grafik, menentukan hal yang 

diketahui dan ditanya pada soal sehingga subjek memiliki pemahaman action dalam menyelesaikan soal nomor 

2. 

6. Analisis Hasil Tes Subjek S10 

Subjek S10 memiliki pemahaman 1.A1, 1.A2 dan 1.A3 karena mampu  membaca grafik, menentukan hal 

yang diketahui dan ditanya pada soal. Namun subjek tidak mampu menentukan langkah selanjutnya untuk 

menyelesaiakan jawaban sehingga subjek memiliki pemahaman action dalam menyelesaikan soal tes nomor 1. 

Subjek S10 mampu  membaca grafik, menentukan hal yang diketahui dan ditanya pada soal sehingga subjek 

memiliki pemahaman 1.A1 dan 1.A2. Maka subjek S10 memiliki pemahaman action dalam menyelesaikan soal 

tes nomor 2. 

 

IV.  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta uraian pembahasan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 34 siswa yang diberikan tes materi persamaan garis lurus berupa 

soal uraian sebanyak 2 butir soal dengan waktu 45 menit diperoleh 11,76% siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi sebanyak 4 siswa, 23,53% siswa dengan kemampuan matematika sedang sebanyak 8 siswa 

dan 64,71% siswa dengan kemampuan matematika rendah sebanyak 22 siswa. Dari setiap kriteria kemampuan 

siswa tersebut peneliti menentukan subjek penelitian sebanyak 2 siswa dari masing-masing kriteria yaitu siswa 

nomor absen 03 (S03) dan siswa nomor absen 32 (S32) sebagai subjek dengan kriteria kemampuan matematika 

tinggi, siswa nomor absen 23 (S23) dan siswa nomor absen 04 (S04) sebagai subjek dengan kriteria kemampuan 

matematika sedang serta siswa nomor absen 28 (S28) dan siswa nomor absen 10 (S10) sebagai subjek dengan 

kemampuan matematika rendah. Jawaban dari masing-masing subjek tersebut dilakukan analisis berdasarkan 

pemahaman matematika siswa materi persamaan garis lurus berdasarkan teori APOS sehingga diperoleh 

simpulan bahwa subjek S03 dan S32 memiliki pemahaman matematika materi persamaan garis lurus 

berdasarkan teori APOS pada tingkat pemahaman schema, subjek S23 dan S04 memiliki pemahaman 

matematika materi persamaan garis lurus berdasarkan teori APOS pada tingkat pemahaman object serta subjek 

S28 dan S10 memiliki pemahaman matematika materi persamaan garis lurus berdasarkan teori APOS pada 

tingkat pemahaman action. 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut. 

1. Guru, teori pemahaman APOS dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman analisis dari hasil tes yang telah 

diberikan kepada siswa setelah guru melakukan pembelajaran di sekolah agar guru mengetahui pemahaman 

yang dimiliki oleh setiap siswa sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran yang dilakukan dengan 

pemahaman yang dimiliki siswa. 

2. Peneliti lain, diharapkan dapat melanjutkan penelitian yang sejenis yaitu mendepenelitiankan pemahaman 

siswa berdasarkan teori APOS secara lebih mendalam dengan subjek dan materi yang berbeda. 
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Untuk memahami matematika dengan baik, tidak hanya diperlukan ketelitian tinggi, 

penghafalan rumus ataupun berhitung cepat, namun juga diperlukan imajinasi yang 

baik dalam memvisualisasikan di kehidupan nyata. Dalam pendidikan saat ini, hal 

tersebut masih belum dimiliki sepenuhnya oleh peserta didik, salah satunya di SMP 

Negeri 51 Surabaya kelas VIII. Untuk itu, digunakan software Geogebra dalam 

mendukung pembelajaran matematika tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mendeskripsikan aktivitas, hasil belajar dan respon peserta didik terhadap 

penerapan media pembelajaran matematika berbasis Geogebra pokok bahasan grafik 

garis lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya. Penelitian ini dilakukan di 

kelas VIII G dengan peserta didik berjumlah 39 dengan menggunakan metode 

deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, tes hasil belajar dan angket. 

Ranah sikap, keterampilan dan aktivitas peserta didik dapat dilihat dari data 

observasi, ranah pengetahuan peserta didik dilihat dari tes hasil belajar, sedangkan 

respon peserta didik dilihat dari angket. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh: (1). 

Aktivitas peserta didik dikatakan aktif dengan presentase 78,21% pada kriteria tinggi, 

(2). Sikap peserta didik yang tertinggi yaitu SB, sikap yang terendah yaitu K 

sedangkan sikap yang terbanyak yaitu B dan (3). Keterampilan dari 39 peserta didik 

menujukkan 24 peserta didik dikatakan terampil dan 15 peserta didik dikatakan tidak 

terampil. Berdasarkan tes hasil belajar, diperoleh nilai A- sebagai predikat tertinggi, 

C- sebagai pedikat terendah dan B sebagai predikat paling banyak, sedangkan 

berdasarkan hasil angket menunjukkan respon peserta didik dikatakan positif dengan 

presentase 84,96%.  

 
Kata kunci: media pembelajaran, Geogebra, grafik. 

 

I. PENDAHULUAN 

Di era perkembangan jaman yang sangat meluas ini, tentu akan mendorong setiap individu maupun 

sekelompok orang untuk bersaing ketat dalam segala hal. Baik dalam perdagangan, penduduk, teknologi dan 

informasi, transportasi maupun pendidikan. Namun, dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, 

dibutuhkan hal utama yang harus dimiliki yaitu pendidikan Sekolah yang baik dan berkualitas. Pendidikan di 

Sekolah ini sangat penting bagi perkembangan peserta didiknya karena di Sekolah, peserta didik mendapatkan 

berbagai pengalaman dan pengetahuan yang baru dengan diberikan berbagai mata pelajaran yang harus 

dikuasai. Mata pelajaran yang sering diingat peserta didik karena kesulitannya itu adalah matematika. Herman 

Hudojo (dalam Permadi dan Andy, 2012:326)[1] berpendapat bahwa, Matematika adalah ilmu yang berkaitan 

dengan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Sifat abstrak yang dimiliki matematika ini, dapat 

melatih kemampuan peserta didik yang tinggi dalam berimajinasi. Tidak hanya itu, hal tersebut juga merubah 

pola pikir peserta didiknya menjadi rasional dan penuh logika. Pemikiran tersebut sangat dibuthkan dalam 

menguasai seluruh bidang matematika terutama dalam geometri karena mempelajari tentang titik, garis, benda 

ruang dan sifat-sifatnya dan ukuran satu sama lainnya yang dikemukakan oleh Moeharti (dalam Suryobintoro 

dan Andy, 2013:195)[2]. Geometri sendiri memiliki cakupan bahasan yang sangat luas, namun seringkali pokok 

bahasan grafik garis lurus yang sulit dipahamkan ke peserta didik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal 

tersebut, salah satunya adalah fasilitas yang belum mendukung selama pembelajaran tersebut. Untuk itu, 
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dibutuhkan pendidik dapat melakukan inovasi untuk menggunakan software komputer dalam pembelajaran guna 

memahamkan peserta didik dengan sangat jelas. 

Beberapa aplikasi atau software dalam komputer yang dapat digunakan untuk mendukung 

pembelajaran matematika, misalnya SPSS, Spreadsheet, Minitab, Maple, Geogebra, dll. Namun, software yang 

tepat untuk memahamkan peserta didik dengan pokok bahasan grafik garis lurus tersebut yaitu Geogebra. 

Software Geogebra ini memiliki beberapa fitur yang sangat baik dengan didukung animasi dan gerakan-gerakan 

manipulatifnya yang sangat menarik. Geogebra juga tidak hanya dijadikan sebagai alat pembelajaran, namun 

sebagai tempat kreativitas peserta didik dalam menemukan berbagai informasi terkait hal yang dipelajari dan 

dapat menyediakan penyelesaiannya juga dalam setiap masalah. Pembelajaran dengan menggunakan software 

Geogebra ini juga sangat mendukung adanya kurikulum 2013 yang mengedepankan perilaku aktif pada setiap 

peserta didik. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 51 Surabaya yang telah 

mennggunakan kurikulum 2013 dan hampir sebagian besar peserta didiknya belum memahami grafik garis lurus 

secara baik. Wawancara guru studi matematika dan observasipun sudah dilakukan agar analisa peneliti tepat. 

Untuk itu, dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas peserta didik selama pembelajaran 

matematika berbasis Geogebra pokok bahasan grafik garis lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya, 

hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran, matematika berbasis Geogebra pokok bahasan grafik garis 

lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya dan respon peserta didik setelah pembelajaran matematika 

berbasis Geogebra pokok bahasan grafik garis lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas, hasil belajar dan respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

matematika berbasis Geogebra pokok bahasan grafik garis lurus. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 

VIII-G SMP Negeri 51 Surabaya yang berjumlah 39 peserta didik, terdiri dari 18 perempuan dan 21 laki-laki. 

Penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan pada bulan November tahun ajaran 2016-2017. Pertemuan 

pertama, dilakukan selama 2x35 menit untuk memahami grafik persamaan garis lurus, pertemuan kedua 

dilakukan selama 3x35 menit untuk menentukan kemiringan persamaan garis lurus dan pertemuan ketiga 

dilakukan selama 3x35 menit untuk melakukan tes hasil belajar dan memberikan angket respon peserta didik 

terhadap pembelajaran. 

Pengumpulan data yang dilakukan malelaui observasi, tes hasil belajar dan angket. Observasi dilakukan 

untuk mendeskripsikan aktivitas, ranah sikap, dan ranah keterampilan peserta didik selama penerapan media 

pembelajaran berbasis Geogebra. Tes hasil belajar digunakan untuk mendeskripsikan ranah pengetahuan peserta 

didik setelah penerapan media pembelajaran berbasis Geogebra dan angket digunakan untuk mendeskripsikan 

respon peserta didik setelah penerapan media pembelajaran berbasis Geogebra. Adapun penjelasanya secara 

rinci yaitu sebagai berikut. 

A. Analisis Aktivitas Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari observasi akan dihitung presentase setiap kategori setiap pertemuan selama 2 kali 

pertemuan dengan rumus: 

 

 
Setelah itu akan dihitung rata-rata presentase pada setiap kategori dan akan dianalisis dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Acuan Kriteria Aktivitas Peserta Didik 

Presentase  Kriteria  

81% - 100% Tinggi Sekali 

61% - 80% Tinggi 

41% - 60% Cukup 

21% - 40% Rendah  

< 21% Rendah Sekali 

       Arikunto (2014:35) 

Jika rata-rata keseluruhan dari semua kategori ≥ 61% atau kriteria tinggi, maka peserta didik dikatakan 

aktif. 
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B. Analisis Hasil Belajar Ranah Sikap Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari observasi akan dihitung nilai akhir dari setiap indikator dari 2 kali pertemuan 

dengan rumus: 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Acuan Kriteria Sikap Peserta Didik 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Sikap 

SB 

(Sangat Baik) 

4 

3,66 

B 

(Baik) 

3,33 

3 

2,66 

C 

(Cukup) 

2,33 

2 

1,66 

K 

(Kurang) 

1,33 

1 

      Kunandar (2014:100) 

 

C. Analisis Hasil Belajar Ranah Pengetahuan Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari tes hasil belajar akan dihitung nilai akhir dengan rumus: 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Acuan Kriteria Pengetahuan Peserta Didik 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Pengetahuan 

A 

A- 

4 

3,66 

B+ 

B 

B- 

3,33 

3 

2,66 

C+ 2,33 
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C  

C- 

2 

1,66 

D+ 

D  

1,33 

1 

Kunandar (2014:100) 

 

D. Analisis Hasil Belajar Ranah Keterampilan Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari observasi akan dihitung nilai akhir dari setiap indikator dari 2 kali pertemuan 

dengan rumus: 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Acuan Kriteria Keterampilan Peserta Didik 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Keterampilan 

A 

A- 

4 

3,66 

B+ 

B 

B- 

3,33 

3 

2,66 

C+ 

C  

C- 

2,33 

2 

1,66 

D+ 

D  

1,33 

1 

   Kunandar (2014:100) 

E. Analisis Respon Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari angket akan dihitung presentasenya dengan rumus: 

 

Setelah itu akan akan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 5. Acuan Kriteria Respon Peserta Didik 

Presentase  Kriteria  

80% < P ≤ 100% Sangat Baik 

67% < P ≤ 80% Baik  

53% < P ≤ 67% Cukup  
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40% ≤ P ≤ 53% Kurang 

P < 40%  Sangat Kurang 

Proklamanto dan Andy (2013:219) 

Jika rata-rata seluruh indikator ≥ 75% atau kriteria baik, maka respon peserta didik dikatakan positif. 

 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil mengenai data aktivitas peserta didik, sikap 

peserta didik, keterampilan peserta didik dan hasil belajar peserta didik terhadap media pembelajaran 

matematika berbasis Geogebra pokok bahasan grafik garis lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya 

sebagai berikut. 

A. Data Aktivitas Peserta Didik 

Data ranah aktivitas diperoleh dari 2 kali pertemuan selama pembelajaran. Berikut adalah penjabaran data 

aktivitas peserta didik. 

Tabel 6. Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Aktivitas Peserta Didik 

Persentase 

Pertemuan Ke- 
Rata-rata 

Presentase  
Kriteria 

1 2 

Menjawab salam dan berdoa 71,79% 94,87% 83,33% Tinggi Sekali 

Menjawab saat pengecekan kehadiran 66,67% 94,87% 80,77% Tinggi Sekali 

Mendengarkan informasi sebelum pembelajaran 71,79% 76,92% 74,36% Tinggi 

Membentuk kelompok 69,23% 94,87% 82,05% Tinggi Sekali 

Mengamati dan mengerjakan LKPD 71,79% 76,92% 74,36% Tinggi 

Berdiskusi dengan teman 56,41% 87,18% 71,79% Tinggi 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan 74,36% 71,79% 73,08% Tinggi 

Mempresentasikan hasil diskusinya 71,79% 87,18% 79,49% Tinggi 

Memperhatikan dan menanggapi presentasi 

kelompok 
76,92% 87,18% 82,05% Tinggi Sekali 

Membuat kesimpulan dan catatan 66,67% 94,87% 80,77% Tinggi Sekali 

Rata-rata presentase aktivitas peserta didik yang dominan dari seluruh 

kategori aktivitas 
78,21% Tinggi 

Rata-rata presentase aktivitas peserta didik yang tidak dominan dari 

seluruh kategori aktivitas 
21,79% Rendah 

Jumlah peserta didik yang dikatakan aktif 30 

 

B. Data Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar peserta didik terbagi atas data hasil ranah sikap peserta didik, 

data hasil ranah pengetahuan peserta didik dan data hasil ranah keterampilan peserta didik. Berikut adalah 

penjabaran dari ketiga kategori hasil belajar tersebut. 

1. Data Hasil Belajar Ranah Sikap 

Data ranah sikap diperoleh dari 2 kali pertemuan selama pembelajaran. Berikut adalah penjabaran data 

hasil belajar ranah sikap peserta didik. 
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Tabel 7. Hasil Observasi Sikap Peserta Didik 

Jumlah Skor Pertemuan Ke- 
Nilai Akhir Predikat 

1 2 

28 27 3.14  B  

32 33 3.71  SB  

29 32 3.49  B  

26 27 3.03  B  

19 23 2.40  C  

26 29 3.14  B  

24 28 2.97  B  

17 24 2.34  C  

29 26 3.14  B  

23 28 2.91  B  

32 34 3.77  SB  

29 24 3.03  B  

30 28 3.31  B  

26 31 3.26  B  

20 30 2.86  B  

22 25 2.69  B  

26 25 2.91  B  

33 26 3.37  B  

25 29 3.09  B  

32 21 3.03  B  

27 29 3.20  B  

28 28 3.20  B  

29 27 3.20  B  

30 27 3.26  B  

18 24 2.40  C  

27 29 3.20  B  

27 27 3.09  B  

21 25 2.63  C  
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30 23 3.03  B  

28 - 1.60  K  

30 29 3.37  B  

29 28 3.26  B  

26 28 3.09  B  

29 28 3.26  B  

18 - 1.03  K  

 - 24 1.37  K  

32 24 3.20  B  

18 28 2.63  C  

29 29 3.31  B  

2. Data Hasil Belajar Ranah Pengetahuan 

Data ranah pengetahuan diperoleh dari 1 kali pertemuan setelah pembelajaran. Berikut adalah penjabaran 

data hasil belajar ranah pengetahuan peserta didik. 

Tabel 8. Data Hasil Belajar Ranah Pengetahuan Peserta Didik 

Nilai  Nilai Akhir  Predikat 

93 3.72 A- 

82 3.28 B 

82 3.28 B 

62 2.48 C+ 

84 3.36 B+ 

58 2.32 C 

72 2.88 B- 

45 1.8 C- 

75 3 B 

87 3.48 B+ 

84 3.36 B+ 

77 3.08 B 

72 2.88 B- 

84 3.36 B+ 

77 3.08 B 

85 3.4 B+ 

80 3.2 B 
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70 2.8 B- 

68 2.72 B- 

78 3.12 B 

85 3.4 B+ 

58 2.32 C 

53 2.12 C 

67 2.68 B- 

82 3.28 B 

70 2.8 B- 

60 2.4 C+ 

80 3.2 B 

88 3.52 B+ 

57 2.28 C 

74 2.96 B- 

86 3.44 B+ 

92 3.68 A- 

65 2.6 C+ 

62 2.48 C+ 

70 2.8 B- 

55 2.2 C 

83 3.32 B 

85 3.4 B+ 

3. Data Hasil Belajar Ranah Keterampilan 

Data ranah keterampilan diperoleh dari 2 kali pertemuan selama pembelajaran. Berikut adalah penjabaran 

data hasil belajar ranah keterampilan peserta didik. 

Tabel 9. Data Hasil Belajar Ranah Keterampilan Peserta Didik 

Jumlah Skor Pertemuan Ke- 
Nilai Akhir Predikat 

1 2 

3 4 3.5 B+ 

3 4 3.5 B+ 

3 3 3 B 

4 3 3.5 B+ 

3 3 3 B 
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4 3 3.5 B+ 

4 3 3.5 B+ 

3 3 3 B 

4 3 3.5 B+ 

1 3 2 C 

3 3 3 B 

3 2 2.5 C+ 

2 4 3 B 

2 2 2 C 

2 3 2.5 C+ 

4 3 3.5 B+ 

4 3 3.5 B+ 

1 3 2 C 

1 4 2.5 C+ 

4 4 4 A 

4 3 3.5 B+ 

3 4 3.5 B+ 

3 2 2.5 C+ 

3 1 2 C 

3 1 2 C 

4 2 3 B 

4 2 3 B 

4 4 4 A 

4 3 3.5 B+ 

2   1 D 

1 3 2 C 

1 4 2.5 C+ 

2 4 3 B 

1 3 2 C 

3   1.5 D+ 

  2 1 D 
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3 3 3 B 

3 3 3 B 

4 3 3.5 B+ 

 

C. Data Hasil Respon Peserta Didik 

Data ranah respon diperoleh dari 1 kali pertemuan setelah pembelajaran.  Berikut adalah penjabaran data 

respon peserta didik. 

Tabel 10. Hasil Respon Peserta Didik 

Pernyataan 
Presentase  

YA TIDAK 

Pendidik menggunakan media yang menarik 89.74% 10.26% 

Pendidik membuat suasana menjadi menyenangkan 

apabila mengajarkan materi 
89.74% 10.26% 

Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam  

pembelajaran ini 
100.00% 0.00% 

Saya merasa memperoleh penghargaan dengan baik 

atas hasil kerja saya dalam pembelajaran ini, baik 

dalam bentuk nilai, komentar atau masukan  lain 

82.05% 17.95% 

Materi pembelajaran ini menjadi mudah bagi saya 74.36% 25.64% 

Saya merasa puas dengan pembelajaran ini 74.36% 25.64% 

Saya senang bekerja dalam pembelajaran ini 79.49% 20.51% 

Media yang dipakai dalam pembelajaran ini akan 

bermanfaat bagi saya  
94.87% 5.13% 

Menggunakan media seperti ini membuat saya 

mengerti terhadap materi pembelajaran 
97.44% 2.56% 

Saya merasa lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran 

ini 
71.79% 28.21% 

Apakah dengan menggunakan media ini lebih sering 

bekerjasama dengan teman 
94.87% 5.13% 

Belajar dengan media ini, membuat pendidik dan 

peserta didik lebih interaktif 
74.36% 25.64% 

Saya setuju bahwa media pembelajaran ini sangat 

efektif dan efisien dengan waktu belajar 
87.18% 12.82% 

Dengan media pembelajaran ini, dapat bertukar 

pengetahuan dengan teman selama proses 

pembelajaran berlangsung 

84.62% 15.38% 

Saya lebih aktif saat berdikusi untuk menyelesaikan 

masalah persamaan garis lurus 
79.49% 20.51% 

Rata-rata seluruh presentase  84,96% 15,04% 
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Kriteria Sangat Baik Sangat Kurang 

Jumlah peserta didik yang merespon positif 33 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka hasil tersebut akan dibahas secara jelas dan 

rinci sebagai berikut. 

A. Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan data hasil aktivitas yang telah terpaparkan, terlihat ada dua kriteria, yaitu kriteria tinggi sekali 

dan kriteria tinggi. Kriteria tinggi sekali diperoleh aspek menjawab salam dan doa dengan presentase 83,33%, 

Kriteria tinggi sekali juga diperoleh pada aspek memperhatikan dan menanggapi presentase kelompok serta 

membentuk kelompok dengan presentase 82,05%. Presentase 80,77% pada aspek membuat simpulan dan 

catatan serta menjawab saat pengecekan kehadiran juga termasuk dalam kriteria tinggi sekali. Sedangkan 

kriteria tinggi dengan presentase 79,49% diperoleh aspek mempresentasikan hasil diskusinya, aspek mengamati 

dan mengerjakan LKPD serta mendengarkan informasi sebelum pembelajaran juga tergolong kriteria tinggi 

dengan presentase 74, 36%. Selain itu, yang tergolong kriteria tinggi juga diperoleh aspek mengajukan dan 

menjawab pertanyaan dengan presentase 73,08% dan aspek berdiskusi dengan teman dengan presentase 

71,79%. Dari keseluruhan aspek, dapat disimpulkan bahwa presentase rata-rata kriteria aktivitas dominan 

peserta didik yaitu 78,21% dengan kriteria tinngi namun rata-rata kriteria aktivitas tidak dominan peserta didik 

tergolong kriteria rendah dengan presentase 21,79%, sehingga sebanyak 39 peserta didik dikatakan aktif. 

 

B. Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan data hasil belajar dari ranah sikap, ranah pengetahuan dan ranah keterampilan peserta 

didik, akan dijelaskan dengan terperinci sebagai berikut. 

1. Hasil Belajar Ranah Sikap Peserta Didik 

Berdasarkan data hasil belajar ranah sikap yang telah terpaparkan, terlihat predikat sikap tertingginya yaitu 

Sangat Baik (SB) yang diperoleh 2 dari 39 peserta didik. Sedangkan predikat terbanyak yaitu Baik (B) yang 

diperoleh 29 peserta didik. Selain itu, terdapat 5 peserta didik yang memperoleh predikat sikap Cukup (C) dan 

predikat yang paling terendah yaitu Kurang (K) yang diperoleh 3 peserta didik. 

2. Hasil Belajar Ranah Pengetahuan Peserta Didik 

Berdasarkan data hasil belajar ranah pengetahuan yang telah terpaparkan, terlihat bahwa dari 39 peserta 

didik, 2 peserta didik memperoleh predikat tertinggi yaitu A-, 9 peserta didik memperoleh nilai B+ dan 10 

peserta didik memperoleh predikat terbanyak yaitu B. Sedangkan 8 peserta didik memperoleh predikat B-, 4 

peserta didik mmperoleh predikat C+ dan predikat C diperoleh 5 peserta didik serta predikat terendah yaitu C- 

diperoleh hanya 1 peserta didik. Namun, tidak ada peserta didik yang memperoleh nilai A, D+ dan D. 

3. Hasil Belajar Ranah Keterampilan Peserta Didik 

Berdasarkan data hasil belajar ranah keterampilan yang telah terpaparkan, terlihat 24 dari 39 peserta didik 

dapat dikatakan terampil, yang terdiri dari 2 peserta didik memperoleh predikat A, 12 peserta didik memperoleh 

predikat B+ dan predikat B diperoleh 10 peserta didik. selain itu, 15 dari 39 peserta didik dikatakan tidak 

terampil, masing-masing terdiri dari 5 peserta didik memperoleh predikat C+, 7 peserta didik memperoleh 

predikat C, 1 peserta didik memperoleh predikat D+ dan predikat D diperoleh 2 peserta didik, namun tidak ada 

peserta didik yang memperoleh predikat A-, B-, dan C-. 

 

C. Hasil Respon Peserta Didik 

Berdasarkan data hasil respon peserta didik yang telah terpaparkan, terlihat antusias yang sangat tinggi 

dalam mengikuti pembelajaran oleh peserta didik pada aspek “pendidik menggunakan media menarik dan aspek 

pendidik membuat suasana menjadi menyenangkan apabila mengajarkan materi”, dengan presentase 89,74%, 

peserta didik juga menunjukkan sikap yang sangat optimis dalam menguasai materi, terlihat pada aspek “saya 

yakin bahwa saya akan berhasil dalam pembelajaran ini”, yang memperoleh presentase tertinggi yaitu 100%. 

Presentase 82,05% juga ditunjukkan oleh sikap peserta didik yang memiliki kepercayaan diri lebih dengan 

usahanya sendiri pada aspek “saya merasa memperoleh penghargaan dengan baik atas hasil kerja saya dalam 

pembelajaran ini, baik dalam bentuk nilai, komentar ataupun masukan lain”. 

Pada aspek “materi pembelajaran ini menjadi mudah bagi saya”, “aspek saya merasa puas dengan 

pembelajaran ini” dan aspek “belajar dengan media ini, mendorong sikap interaktif yang ditunjukkan oleh 

pendidik dan peserta didik dengan presentase 74,36%. Peserta didik juga merasa puas dan memiliki pemikiran 

positif terhadap media yang digunakan saat melakukan diskusi dengan teman yang ditunjukkan pada aspek 

“media yang dipakai akan bermanfaat bagi saya” dan aspek “apakah dengan menggunakan media ini lebih 

sering bekejasama dengan teman” dengan presentase 94,87%. Selain itu, presentase 97,44% pada aspek 

“menggunakan media seperti ini membuat saya mengerti terhadap materi pembelajaran” menunjukkan sikap 

paham oleh peserta didik saat menggunakan media pembelajaran tersebut. Presentase 71,79% diperoleh aspek  
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“saya merasa lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran ini”, dan presentase 87,18% diperoleh aspek “saya setuju 

bahwa media pembelajaran ini sangat efektif dan efisien dengan waktu belajar”, dari kedua aspek tersebut 

menunjukkan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik. penggunaan media pembelajaran tersebut juga 

memberikan pengetahuan yang lebih luas yang dirasakan peserta didik dengan ditunjukkan pada aspek “dengan 

media pembelajaran ini, dapat bertukar pengetahuan dengan teman selama proses pembelajaran berlangsung” 

yang memperoleh presentase 84,62% dan presentase sebesar 79,49% diperoleh aspek “saya senang bekerja 

dalam pembelajaran ini” dan aspek “saya lebih aktif saat berdiskusi untuk menyelesaikan masalah persamaan 

garis lurus”. Sehingga dari keseluruhan aspek diperoleh presentase rata-rata respon peserta didik yang 

menjawab “YA” yaitu 84,96%, dengan kriteria Sangat Baik sehingga respon peserta didik menunjukkan positif 

dengan jumlah sebanyak 33 peserta didik. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah terpaparkan secara rinci di atas, maka simpulan 

terhadap penerapan media pembelajaran matematika berbasis Geogebra pokok bahasan grafik garis lurus pada 

peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya yaitu: 

1. Aktivitas peserta didik dikatakan aktif selama penerapan media pembelajaran matematika berbasis 

Geogebra pokok bahasan grafik garis lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya yang terlihat dari 

rata-rata presentase keseluruhan aktivitas dominan peserta didik sebesar 78,21% yang artinya ≥ 61%. 

2. Hasil belajar peserta didik terhadap penerapan media pembelajaran matematika berbasis Geogebra terlihat 

dari 3 ranah, yaitu: 

a. Hasil belajar peserta didik pada ranah sikap menunjukkan 2 dari 39 peserta didik memperoleh predikat 

sikap Sangat Baik (SB), 29 peserta didik yang memperoleh predikat sikap Baik (B), predikat sikap 

Cukup (C) diperoleh 5 peserta didik dan predikat sikap Kurang (K) diperoleh 3 peserta didik. 

b. Hasil belajar peserta didik pada ranah pengetahuan menunjukkan 2 dari 39 peserta didik yang 

memperoleh predikat A-, 9 peserta didik memperoleh predikat B+, 10 peserta didik memperoleh 

predikat B, predikat B- diperoleh 8 peserta didik, predikat C+ diperoleh 4 peserta didik, predikat C 

diperoleh 5 peserta didik, dan hanya terdapat 1 peserta didik yang memperoleh predikat C-. 

c. Hasil belajar peseta didik pada ranah keterampilan menunjukkan bahwa dari 39 peserta didik, terdapat 

24 peserta didik yang dikatakan terampil dan 15 peserta didik yang dikatakan tidak terampil. 

3. Respon positif ditunjukkan oleh peserta didik setelah penerapan media pembelajaran matematika 

berbasis Geogebra pada pokok bahasan grafik garis lurus pada peserta didik SMP Negeri 51 Surabaya 

yang terlihat dari rata-rata seluruh presentase yang menjawab “YA” sebesar 84,96%. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Lebih menerapkan Geogebra dalam pembelajaran matematika untuk mendorong motivasi belajar peserta 

didik yang lebih tinggi dengan diterapkan pada pokok bahasan lingkaran, segitiga, garis dan sudut, fungsi 

dan lain sebagainya. 

2. Lebih melibatkan peserta didik saat pembelajaran agar lebih aktif, dan memahamkan tentang 

pengoperasian Geogebra dengan terperinci sebelum pembelajaran agar waktunya lebih efektif dan efisien. 

3. Melatih peserta didik dalam menyelesaikan berbagai variasi masalah dan menerapkan pembelajaran yang 

lebih menarik dan kreatif. 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Penyusunan artikel penelitian dengan judul “Penerapan Media Pembelajaran Matematika Berbasis 

Geogebra Pokok Bahasan Grafik Garis Lurus Pada Peserta Didik SMP Negeri 51 Surabaya” ini, dapat 

terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis 
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Penelitian ini dilatarbelakangi pendidikan yang merupakan sumber pengetahuan, 

keterampilan dan kebiasaan pada kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi 

ke generasi lainnya dengan cara pengajarannya. Dalam pengajaran akan berjalan baik 

pada seorang pendidik yang dapat menarik peserta didik untuk lebh mandiri dalam 

berfikir. Pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses pengajaran 

salah satunya adalah model pembelajaran pendekatan open-ended. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskrisikan penerapan pendekatan open-ended pada materi 

persamaan garis lurus terhadap peserta didik kelas VIII SMP. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data  dilakukan dengan 

menggunakan observasi, tes hasil belajar dan angket. Data observasi digunakan untuk 

melihat aktivitas, sikap dan keterampilan peserta didik, tes hasil belajar digunakan 

untuk melihat hasil pengetahuan peserta didik dan angket digunakan untuk melihat 

respon peserta didik. Berdasarkan analisis data penelitian penerapan pendekatan open-

ended memperoleh hasil, aktivitas peserta didik dikatakan relevan dengan hasil 15,132 

% pada pertemuan pertama dan 18,750 % pada pertemuan kedua, sedangakan 

aktivitas yang tidak relevan mengalami penurunan pada pertemuan pertama 26,315 % 

dan pertemuan kedua 10,526 %. Hasil belajar peserta didik dibagi menjadi 3 ranah 

yaitu sikap yang diperoleh 18 peserta didik yang mendapatkan sikap SB (sangat baik), 

ranah keterampilan 14 peserta dikatakan terampil, ranah tes pengetahuan adalah 

predikat A sebanyak  5 peserta didik, dan respon yang dilakukan kepada 38 peserta 

didik memperoleh respon positif dengan persentase 78,4 %. 

 

Kata Kunci : Pendekatan open-ended, Aktivitas, Hasil Belajar, Respon 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan pembelajaran yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan orang 

yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dengan melalui cara pengajaran dan penelitian. Dengan 

adanya pengajaran dalam pendidikan dapat memberikan karekteristik terhadap peserta didik dalam 

mengembangkan potensi dalam diri secara optimal. Dalam pengembangan yang terdapat pada keterampilan 

seseorang dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah 

pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu-ilmu bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur 

operasi penyelesaian masalah bilangan. Dengan konsep yang tersusun secara terstuktur, logis, dan sistematis 

mulai dari konsep yang paling sederhana sampai yang paling kompleks sehingga memerlukan kemampuan 

berpikir matematis yang baik untuk mengatasinya. 

Selain itu memperlajari matematika seseorang akan berfikir secara sistematis, ilmiah, serta dapat 

menggunakan logika untuk memperoleh daya kekreatifan, dengan tujuan pelajaran matematika adalah agar 

peserta didik mampu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Dalam mempelajari konsep matematika peserta didik harus dapat berpikir matematis yang digolongkan dalam 

tiga tingkatan antara lain, tingkat reproduksi merupakan tingkatan yang paling rendah yang meliputi kemapuan 

mengetahui fakta dasar dan menerapkan algoritma standar dengan mengembangkan keterampilan teknis, tingkat 

koneksi merupakan tingkatan berpikir sedang dengan mengembangkan kemampian mengintegrasikan informasi 

dan menghubungkan koneksi antar matematika,menerapkan rumus, dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

mailto:fitrimj98@gmail.com
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terdapat di matematika, sedangkan tingkat analisis merupakan tingkatan berpikir yang paling tinggi meliputi 

kemampuan matematika dengan melihat kemampuan analisis, mengembangkan setiap model dan membuat 

strategi baru dalam mengembangkan argumen matematis.  

Dalam konsep matematika peserta didik harus mempunyai kemampuan berpikir matematis yang bersifat 

kompleks dan dapat mempunyai konsep dari proses yang lebih rendah baik dari segi materi maupun cara 

mempelajarinya, karena dalam konsep ini sangat mempengaruhi peserta didik dalam kecerdasan, bakat, dan 

pendidik juga harus mempunyai kompetesi yang sangar luas dalam penyampaian di kalangan masyarakat. 

Mempelajari matematika juga harus mempunyai model pembelajaran yang dapat menarik peserta didik , 

pertama model problem based learning adalah metode pengajaran yang mempunyai ciri untuk memberikan 

masalah yang nyata sebagai konteks untuk para peserta didik agar berfikir

kritis dan kreatif memecahkan masalah. Model open-ended adalah pembelajaran pendekatan terbuka yang 

memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai 

dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Model pembelajaran inkuiri pembelajaran yang melalui 

pengamatan dalam proses pembelajaran, model ini mengajukan berbagai pertanyaan kepada peserta didik 

tentang fenomena yang dihadapi. Model project based learning adalah suatu pembelajaran yang berfokus pada 

konsep dan menfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi dan menentukan suatu pemecahan yang dihadapi, 

biasanya peserta didik diberikan pembelajaran yang berupa kegiatan sebagai media. Dengan adanya beberapa 

model, peneliti memilih model pembelajaran terbuka (open-ended) yang dapat menarik peserta didik untuk 

berpikir kreatif aktif  dalam pola mengembangkan penyelesaian matematika secara maksimal.  

Dengan digunakan pendekatan open-ended ini, peserta didik akan lebih termotivasi dalam memberikan bukti 

atau penjelasan dalam setiap permasalahan, karena pendidik akan memancing peserta didik untuk menemukan 

cara penyelesaian dengan berbagai variasi. Pemberian masalah yang akan diberikan oleh pendekatan open-ended 

ini bersifat terbuka, dan masalah terbuka dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu proses terbuka, jawaban 

terbuka dan cara pengembangan masalah terbuka. 

Dengan menggunakan pendekatan open-ended peneliti memilih materi pembelajaran matematika adalah 

persamaan garis lurus yang dapat disebut sebagai persamaan linier yang terdiri satu variabel dan dua variabel. 

Selain itu persamaan garis lurus merupakan perbandingan antara selisih koordinat y dan koordinat x dari dua 

titik yang terletak pada garis. Persamaan garis lurus ini akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar peserta 

didik dapat berfikir mandiri maka materi ini dapat dikaitkan dengan model pendekatan open-ended, karena 

dengan hubungan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik akan dapat membayangkan dalam permasalahan 

tersebut. Model pembelajaran ini mempermudah pendidik melihat peserta didik yang aktif dan kreatif dalam 

proses pembelajaran, selain itu pendidik akan melihat berbagai cara yang dapat memperoleh jawaban yang sama. 

Peneliti menerapkan model pembelajaran pendekatan open- ended ini pada SMPN 48 Surabaya, karena sekolah 

ini merupakan tempat dilaksanakan Magang III dan sekolag ini juga tertarik untuk diberikan pengetahuan yang 

baru. Dengan kurikulum 2013 peneliti juga lebih mudah untuk menerapkan pendekatan open-ended. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan data dengan dilakukan secara purposive dan snowball. Penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan 

pengumpulan data yang kemudian hasil data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulan. Penelitian dilakukan 

dengan menerapkan pendekatan open-ended, kemudian akan dilakukan observasi pada proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendiskripsikan mengenai indikator-indikator, diantaranya langkah pendidik 

dalam pengembangkan pembelajaran, aktivitas peserta didik, hasil belajar peserta didik, dan respon peserta 

didik.  Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2016/2017 dan dilakukan tiga kali pertemuan selama 

penelitian. Tempat penelitian di SMP Negeri 48 Surabaya dengan pengambilan data pada bulan November 2016. 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-G yang berjumlah 38 peserta didik yang terdiri dari 16 perempuan dan 22 

laki-laki. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara observasi, hasil belajar dan angket. Sedangkan 

analisis data yang digunakan adalah observasi pada kegiatan aktivitas peserta didik, hasil belajar yang dapat 

dilihat dari tiga ranah yaitu ranah sikap, ranah keterampilan dan ranah pengetahuan, dan yang terakhir angket 

yang digunakan untuk mendeskripsikan respon. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

aktivitas, hasil belajar yang bertujuan untuk melihat ranah sikap, ranah keterampilan, ranah pengetahun dan 

angket untuk melihat respon.  

III. PEMBAHASAN 

Pendekatan open-ended merupakan model pembelajaran yang mengacu pada peserta didik untuk lebih 

mandiri dan berfikir kreatif dalam pembelajaran, terutama matematika karena pendekatan ini mengaiykan 

pernyataan matematiak secara nyata dengan soal cerita bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. 
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Adapun kelebihan open-ended menurut Suherman dkk (dalam Rochmanto, 2014:31) antara lain. 

1. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide 

2. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan 

matematik secara komperesif 

3. Peserta didik dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka 

sendiri 

4. Peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan 

5. Peserta didik memiliki banyak pengalaman untuk menentukan sesuatu dalam menjawab permasalahan 

 

Dengan adanya pendekatan open-ended maka peneliti dapat memperoleh dari hasil yang dilakukan secara 

observasi, hasil belajar dan respon, peneliti memperoleh data sebagai berikut. 

1. Aktivitas Peserta didik 

Aktivitas merupakan kegiatan peneliti untuk melihat keaktifan peserta didik dalam belajar selama 

pembelajaran berlangsung 

Aktivitas yang dilakukan peneliti selama 3 kali pertemuan memperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Aktivitas Peserta Didik 

Aktivitas yang relevan merupakan aktivitas yang dilakukan peserta didik dengan mendengarkan pendidik 

menjelaskan materi pembelajaran, peserta didik yang aktif, pada aktivitas yang relevan dapat dilihat pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua mengalami kenaikan persentasi. Sedangkan aktivitas yang tidak 

relevan merupakan aktivitas yang dilakukan peserta didik dengan tidak mendengarkan pendidik, kurang aktif, 

No Aktivitas Peserta Didik Pertemuan ke- 

1 2 

 

1.  

Peserta didik menjawab salam dan melakukan 

doa 

73,684 % 92,105% 

2.  Peserta didik menjawab kehadiran 100 % 100% 

3.  Peserta didik menperhatikan penjelasan 

pendidik 84,210 % 92,105 % 

4.  Peserta didik membentuk kelompok 52,631 % 84,210 % 

5.  Peserta didik melakukan diskusi 86,842 % 78,947 % 

6.  Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi 15,789 % 23,684 % 

7.  Peserta didik menanggapi hasil diskusi 

kelompok yang disampaikan salah satu 

kelompok 13,157 % 31,578 % 

8.  Peserta didik mencatat hasil diskusi sebagai 

rangkuman materi 47,368 % 57,894 % 

9.  Peserta didik yang berperilaku tidak relevan 

seperti mengganggu teman, makan dikelas, 

mengobrol dikelas, melamun, dan mengerjakan 

tugas lain. 26,315 % 18,421 % 

Persentase peserta didik yang relevan 15,132 % 18,750 % 

Persentase peserta didik yang tidak relevan 26,315 % 10,526 % 
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dapat dilihat pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua mengalami penurunan. Dari aktivitas yang relevan 

maupun tidak relevan dapat disimpulkan bahwa peserta didik dikatakan aktif dalam proses pembelajan. 

Selain itu Aktivitas peserta didik pada aktivitas yang relevan pada pertemuan pertama memperoleh jumlah 

15,132 % sedangkan pertemuan kedua 18,750 % dapat dikatakan bahwa aktivitas yang relevan ini mengalami 

kenaikan yang cukup baik. Sedangkan aktivitas yang tidak relevan pada pertemuan pertama memperoleh jumlah 

26,315 % dan pertemuan kedua memperoleh 10,526% maka dikatakan bahwa aktivitas ini mengalami penurunan 

yang sangat baik. Karena dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua aktivitas yang mengalami kenaikan 

pada aktivitas yang relevan maka peserta didik dikatakan aktif, maka aktifitas peserta didik dikatakan aktif 

karena kenaikan yang diperoleh sangatlah baik. 

 

2. Hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah antara lain. 

a. Ranah sikap  

Ranah sikap merupakan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan mengobservasi sikap yang dilakukan 

selama kegiatan peserta didik berlangsung. 

 

Tabel 2. Hasil Belajar Ranah Sikap 

Sikap  

SB B C K 

18 15 5 - 

 

Ranah sikap merupakan tindakan peserta didik yang dilihat dari beberapa indikator-indikator dibuat oleh 

peneliti,dengan peserta didik yang berjumlah 38 diperoleh ranah sikap  terbagi menjadi 4 yaitu SB (Sangat Baik) 

yang diperoleh peserta didik sebanyank 18, dengan kategori yang aktif bertanya, mempersentasikan hasilnya 

menyelesaian dalam masalah matematika, B(Baik) diperoleh peserta didik sebanyak 15  , C(Cukup) diperoleh 

peserta didik sebanyak 5, peserta didik dengan kategori yang kurang aktif dan K(Kurang) adalah 0. 

 

b. Ranah keterampilan  

Ranah keterampilan merupakan hasil dari observasi peneliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan peserta 

didik untuk berpikir kreatif dan berfikir terampil selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Hasil Belajar Ranah Keterampilan 

 

Nilai kompetensi Predikat 

Keterampilan 

4 A 

3,66 A- 

3,33 B+ 

3 B 

2,66 B- 

2,33 C+ 

2 C 

1,66 C- 

1,33 D+ 

1 D 

 

Berdasarkan kurikulum 2013 maka dapat dijelaskan bahwa analisis dalam ranah keterampilan ini dikatakan 

terampil karena peserta didik yang mendapatkan predikat A sebanyak 7 peserta didik dan yang mendapatkan 

predikat B+ sebanyak 7 pesera didik dan predikat B- sebanyak 20 peserta didik. Dan peserta didik yang 

kurang terampil mendapatkan predikat C sebanyak 4 peserta didik. 
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c. Ranah pengetahuan  

Ranah Pengetahuan merupakan hasil dari tes yang diberikan pendidik kepada peserta didik yang dilakukan di 

akhir pertemuan. Karena dengan adanya ranah pengetahuan pendidik dapat melihat kemampuan setiap 

peserta didik di setiap pertemuan. 

Peserta didik juga menjadi lebih terampil dan kreatif dalam menjawab soal- soal dengan kemampuan masing- 

masing dan hanya satu jawaban meskipun berbeda cara. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Hasil Belajar Ranah Pengetahuan 

 

Nilai kompetensi Predikat 

Pengetahuan 

4 A 

3,66 A- 

3,33 B+ 

3 B 

2,66 B- 

2,33 C+ 

2 C 

1,66 C- 

1,33 D+ 

1 D 

 

Berdasarkan kurikulum 2013 maka predikat yang diperoleh oleh peserta didik dikatakan baik, karena peserta 

didik paham akan materi persamaan garis lurus sehingga peserta didik dapat menangkap setiap penjelasan dari 

pendidik, sehingga hasil yang diperoleh mendapatkan nilai yang cukup memuaskan.  Beberapa peserta didik 

mendapatkan nilai A, B+ dapat dikatakan cukup sempurna, Sedangkan peserta didik yang memperoleh B, C 

dikatakan cukup adalah peserta didik yang kurang konsentrasi pada setiap pembelajaran. 

3. Angket  

Angket merupakan kegiatan peserta didik yang bertujuan untuk mendeskripsikan setiap respon peserta didik 

di akhir pertemuan, dengan menilai pembelajaran dengan baik.selain itu angket juga dapat melihat hasil dari 

respon peserta didik kepada pendidik. 

 

Tabel 5. Hasil Respon Berupa Angket Peserta Didik 

No Pernyataan Jawaban Kriteria 

YA TIDAK 

1. Pendidik menggunakan model 

pembelajaran yang menarik. 

 

89,5 % 10,5 % Sangat Positif 

 

2. Pendidik membuat suasana menjadi 

menyenangkan apabila mengajarkan materi 

 

89,5 % 10,5 % Sangat Positif 

3. Saya mengetahui tujuan belajar yang 

disampaikan pendidik 

 

86,8 % 13,2 % Sangat Positif 

4. Saya merasa memperoleh penghargaan 

dengan baik atas hasil kerja saya dalam 

pembelajaran ini, baik dalam bentuk nilai, 

komentar atau masukan lain 

 

73,7 % 26,3 % Positif  

5. Saya mudah mengerti dengan 

menggunakan cara belajar diskusi dengan 

problem terbuka  untuk memahami materi. 

78,9 % 21,1 % Positif  
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6. Saya senang mengikuti pembelajaran 

dengan materi persamaan garis lurus.  

 

84,2 % 15,8 % Positif  

7. Saya dapat memahami semua pertanyaan 

yang terdapat LKPD. 

 

63,2 % 36,8 % Kurang negatif 

8. LKPD yang saya terima dalam 

pembelajaran dapat membantu saya dalam 

memahami pelajaran materi masalah pada 

persamaan garis lurus. 

 

86,8 % 13,2 % Sangat Positif 

9. Saya lebih aktif pada diskusi yang terdapat 

dari LKPD yang mengaikatkan pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

63,2 % 36,8 % Kurang negatif 

10. Saya memiliki kesempatan lebih banyak 

untuk menyajikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

 

55,2 % 44,8 % Kurang negatif 

11. Saya memiliki kesempatan lebih banyak 

untuk menanggapi hasil diskusi dari 

kelompok lain. 

 

73,7 % 26,3 % Positif  

12. Dengan model pendekatan open-ended 

(problem terbuka), saya dapat bertukar 

pengetahuan dengan teman selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

94,7 % 5,3 % Sangat Positif 

13. Saya mencatat setiap penjelasan yang 

disampaikan pendidik 

 

68,4 % 31,6 % Kurang negatif 

14. Saya setuju bahwa model pendekatan open-

ended (problem terbuka), ini sangat efektif 

dan efisien dalam kegiatan belajar 

 

94,7 % 5,3 % Sangat Positif 

15. Saya merasa puas dengan prestasi belajar 

yang saya capai sekarang. 

 

71 % 29 % Positif  

Persentase respon peserta didik 78,4 % 21,7 % Positif  

 

Tujuan dari pemberian angket adalah untuk menilai pendidik dalam proses pembelajaran, dan yang 

menjawab ya sebanyak 78.4 % sehingga respon yang diberikan peserta didik untuk pendidik bernilai positif. 

Selain itu respon yang berupa angket dapat memberikan kemudahan untuk pendidik menilai atau melihat cara 

pendidik dengan benar karena pendidik akan lebih berintropeksi diri dalam menyampaikan cara pengajaran 

dengan baik. Dari beberapa aspek respon yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk angket 

memperoleh persentase yang cukup baik karena dari persentase yang menjawab “ya” adalah 78,2 % 

sedangkan persentase yang menjawab tidak adalah 21,7 %. Dengan adanya penjelasan di atas maka respon 

yang diterima peserta didik dalam penerapan pendekatan open-ended memperoleh kriteria yang positif dalam 

pembelajaran. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang terdapat maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Open-Ended untuk pokok bahasan persamaan garis lurus di kelas VIII sebagai berikut. 

1. Aktivitas yang diobservasi mempunyai aktivitas yang relevan dan yang tidak relevan,  pertemuan pertama 

memperoleh persentase dalam aktivitas yang relevan adalah 15,132 % dan pertemuan kedua persentase 

yang diperoleh adalah 18,750 %. Sedangkan aktivitas yang tidak relevan pada pertemuan pertama 

memperoleh persentase 26,315 % dan pada pertemuan kedua memperoleh persentase 10,526 %,. 

2. Hasil Belajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan open-ended dibagi menjadi 3 ranah antara 

lain. 

a. Hasil belajar ranah sikap yang diperoleh peserta didik dengan sikap SB  (Sangat Baik) adalah sebanyak 18, 

untuk sikap yang diperoleh peserta didik B (Baik) adalah sebanyak 15, sedangkan sikap yang diperoleh peserta 

didik dengan sikap C (cukup) sebanyak 5. 

b. Hasil belajar ranah keterampilan yang diperoleh dari 38 peserta didik, yang mendapatkan predikat A 

sebanyak 7 peserta didik, Predikat B sebanyak 27 peserta didik maka 34 peserta didik dikatakan terampil. 

Sedangkan untuk predikat C diperoleh 4 orang dan dikatakan kurang terampil.  

c. Hasil belajar ranah pengetahuan yang diperoleh peserta didik adalah mendapatkan predikat A sebanyak 5 

peserta didik. Predikat B+ sebanyak 5 peserta didik. Predikat B sebanyak 16 peserta didik. Predikat B- sebanyak 

3 peserta didik dan untuk predikat C diperoleh 9 peserta didik. 

3. Respon Peserta Didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended pada 

materi persamaan garis lurus kelas VIII  yang menjawab “ya” memiliki persentase sebesar 78,2% 

sedangakan yang menjawab “tidak” memiliki persentase sebesar 21,7 %. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Hasil dari penelitian tersebut beberapa peserta didik memperoleh hasil yang cukup tinggi bernilai standar. 

2. Soal yang diberikan harus dilihat pada tingkat kevalidanya agar soal- soal yang diberikan pendidik dapat 

mudah dimengerti peserta didik dan nilai yang diperoleh akan standar. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kesalahan siswa dalam memahami konsep-

konsep matematika sehingga mengakibatkan kesalahan- kesalahan dalam 

mengerjakan soal yang dapat mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Dalam 

hal ini diperlukan sebuah model pembelajaran yang mendorong untuk meningkatkan 

prestasi siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi. Peneliti 

memilih pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai model pembelajaran pada 

materi bentuk aljabar kelas VII yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika yang dilihat dari 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran, ketuntasan hasil belajar siswa, dan 

respon siswa terhadap pembelajaran jika diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dikelas VII SMP Negeri 3 Taman. Subyek penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII-D SMP Negeri 3 Taman tahun pelajaran 2016- 2017, dengan jumlah 

36 siswa. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Desain penelitian ini adalah 

“One shot case study” dengan suatu kelompok diberiperlakuan tertentu. Data 

diperoleh dengan meggunakan metode observasi, tes dan angket. Dari hasil penelitian 

ini diperoleh bahwa: (1) Aktivitas dikategorikan sangat aktif selama proses 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, selanjutnya aktivitas siswa yang dominan adalah 

berdiskusi/ bertanya antar teman kelompok atau dengan guru; (2) Hasil belajar siswa 

tuntas secara klasikal dan (3) Respon siswa kriteria positif terhadap proses 

pembelajaran. Dari ketiga indikator tersebut, seluruh indikator terpenuhi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) efektif untuk mengajarkan matematika pada bentuk aljabar 

dikelas VII-D SMPN 3 Taman. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Bentuk Aljabar 

 
I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dan sekolah merupakan lembaga 

formal yang diharapkan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu 

berkompenten secara global. Pembelajaran matemat-tika banyak guru yang mengeluhkan rendahnya 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran 

yang kurang efektif dan efisien juga bisa menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan kognitif, efektif, dan 

psikomotorik, misalnya pembelajaran yang mononton dari waktu ke waktu, dan guru yang bersifat otoriter, 

dan kurangnya bersahabat dengan siswa. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun model pembelajaran 

yang lebih tepat dan lebih banyak memberi kesempatan siswa untuk berpikir kreatif. Atas dasar itulah, maka 

peneliti memberikan salah satu alternatif Model Pemb-elajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions). Pembelajaran kooperatif tipe STAD, tipe ini sangat sederhana karena hanya terdiri 

dari lima komponen utama,yaitu presentasi kelas,kerja tim, kuis, skor perbaikan individual, dan penghargaan 

tim (Thobroni, 2016: 242).[1] 

 Pertanyaan penelitian secara umum dalam penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions ) efektif untuk mengajarkan matematika materi bentuk 

aljabar kelas VII SMPN 3 Taman?”. Efektivitas tersebut dibagi menjadi tiga indikator sehingga 

mengakibatkan pertanyaan penelitian secara khusus adalah Bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) pada pembelajaran matematika materi bentuk 

mailto:ariesetiandika.123@gmail.com
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aljabar?, Bagaimana hasil belajar siswa setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) pada pembelajaran matematika materi bentuk aljabar? dan Bagaimana respon siswa 

setelah pembelajaran (Student Teams Achievement Divisions) pada pembelajaran matematika materi bentuk 

aljabar?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada pembelajaran matematika materi bentuk aljabar, untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa 

setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran matematika materi bentuk aljabar dan untuk 

mendeskripsikan respon siswa setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran matematika 

materi bentuk aljabar. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat memberikan motivasi kepada siswa 

sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar dengan giat dan meningkatkan semangat belajar siswa 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 

Taman dengan pengambilan data pada 10 september 2017 sampai 17 september 2017. Subjek dalam 

penelitian ini siswa- siswi kelas VII-D pada semester ganjil tahun ajaran 2016/ 2017 sebanyak 36 siswa. 

Dalam pembentukan kelompok setiap kelompok beranggotakan 4 siswa dan jumlah seluruh kelompok ada 9. 

Dalam pembentukan kelompok belajar didasarkan pada prestasi akademik. Satu kelompok diambil untuk 

menjadi subjek pengamatan aktivitas siswa. 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan mengenai 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan menggunakan lembar aktivitas belajar siswa.  Lembar observasi aktivitas belajar siswa, 

berisi daftar kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat peneliti. Pengamatan ini dilakukan selama 10 menit sekali dengan komposisi 8 menit 

sekali mengamati dan 2 menit berikutnya digunakan untuk mengisi lembar pengamatan. 

b. Tes Hasil Belajar 

Tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa di mana materi tes yang diberikan adalah 

sesuai dengan materi bentuk aljabar. Data ketuntasan belajar siswa setelah proses pembelajaran 

diperoleh dengan cara memberikan tes kepada siswa yang setelah materi bentuk aljabar yang 

diajarkan telah selesai disampaikan. Tes hasil belajar yang digunakan berupa tes tulis yang terdiri dari 

15 butir soal yang terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. 

c. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui seberapa besar respons siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Angket berupa daftar pertanyaan untuk 

siswa yang diberikan setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berakhir. Angket ini berbentuk checklist (), berisi pernyataan- pernyataan 

mengenai respon siswa dan pilihan alternatif jawaban  “ya” atau “tidak”. Sebelum mengisi angket, 

guru menginformasikan pada siswa bahwa hasil dari angket tidak berpengaruh pada nilai akademik 

matematika mereka. 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Analisis data aktivitas belajar siswa 

Data hasil hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

rumus: 

 

 

( Made, 2014: 161)[2] 

Keterangan: 

P =  Presentase aktivitas belajar siswa 

A = Banyak aktivitas yang muncul dan teramati  

B = Jumlah aktivitas secara keseluruhan  

Interpretasi aktivitas siswa yang dilakukan sebagaimana yang dikemukaan Arikunto sebagai berikut: 

( Made, 2014: 161) 

Keterangan: 

P   = Hasil Persentasenya aktivitas siswa 

  = Jumlah persentase seluruh kategori 
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  =Persentase kategori tidak relevan 

 

Tabel  Presentase aktivitas siswa 

Persentase Aktivitas 

Siswa 
Kategori 

0% ≤ 𝑃 < 20% Kurang aktif 

20% ≤ 𝑃 < 40% Kurang 

40% ≤ 𝑃 < 60% Cukup aktif 

60% ≤ 𝑃 < 80% Aktif 

80% ≤ 𝑃 ≤ 100% Sangat aktif 

 Siswa dikatakan aktif jika jumlah persentase rata-rata selama dua pertemuan untuk kategori aktivitas 

ke-1 sampai dengan kategori aktivitas ke-7  lebih dari atau sama dengan 60% . Sebaliknya, siswa 

dikatakan pasif, jika jumlah persentase rata-rata seluruh aktivitas siswa kurang dari 60%. 

 

b. Analisis data hasil belajar 

Analisis data ketuntasan belajar siswa digunakan untuk mendeskripsikan ketuntasan belajar siswa. 

Berdasarkan standar ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh SMPN 3 Taman siswa 

dikatakan tuntas belajar apabila telah memperoleh nilai ≥ KKM yaitu 76. Sedangkan suatu kelas 

dikatakan tuntas belajar apabila dikelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa tuntas secara individu.  Untuk 

mengetahui hasil belajar siswa secara individu dapat mengunakan rumus: 

 

 

 

 

Untuk menyatakan ketuntasan belajar secara klasikal dianalisis dengan rumus. 

 

  

 

  (Made, 2014: 162) 

Keterangan : 

K = Persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

Ks  = Frekuensi siswa yang tuntas 

n  = Banyak siswa  

Tabel  Ketuntasan Hasil Belajar 

Nilai Kategori 

≥ 76 Tuntas (T) 

< 76 Tidak Tuntas (TT) 

 

c. Analisis data respons siswa 

Respons siswa terdapat pembelajaran pada penelitian ini meliputi respons positif dan respons negatif. 

Data respons siswa diperoleh dari lembar angket respons siswa yang kemudian dianalisis dengan 

rumus. Kriteria untuk menyatakan respons siswa adalah: 

 

 

 

 

Kriteria untuk menyatakan respon siswa adalah: 

1. Sangat positif jika banyak siswa yang memberi respon positif lebih dari 85% (PRs ≥ 85%) 

2. Positif jika banyaknya siswa yang memberi respon positif antara 70% sampai 85% ( 70% ≤ PRs < 

85%) 

3. Kurang positif jika banyaknya siswa yang memberi respon positif antara 50% sampai 70% (50% 

≤ PRs < 70%) 

4. Tidak positif jika banyaknya siswa yang memberi respon positif kurang dari 50% ( PRs < 50%)  

Efektivitas Model pembelajaran kooperatif tipe STAD STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) jika ditinjau dari 3 indikator: 

1. Aktivitas siswa kategori “sangat aktif” atau “aktif” selama proses pembelajaran. 

2. Hasil belajar siswa tuntas  secara klasikal. 

3. Respon siswa kriteria “sangat positif” atau “positif” terhadap proses pembelajaran. 
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Jika ketiga indikator terpenuhi maka model pembelajaran kooperatif tipe STAD  (Student Teams 

Achievement Divisions) dikatakan efektif dalam mengajarkan matematika materi bentuk aljabar kelas VII 

SMPN 3 Taman. 

 

III. PEMBAHASAN 

a. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Bentuk 

Aljabar dalam dua pertemuan dapat diperoleh rata- rata tiap kategori. Hasil penelitian aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran dapat dideskripsikan pada tabel 4.1 dibawah ini: 

 

Tabel 4.1. Aktivitas Siswa selama pembelajaran 

No. Aspek Yang diamati 

Presentase aktivitas siswa dalam 

KBM(%) 

Pertemuan ke- 
Rata- rata 

1 2 

1 
Mendengar/ memperhatikan 

penjelasan guru/ teman 
29,17 28,13 28,65 

2 
Aktivitas membaca buku (Buku 

siswa/ LKS) 
8,33 18,75 13,54 

3 
Menulis yang relevan dengan 

KBM 
12,5 9,37 10,93 

4 
Menjawab/ menanggapi jawaban 

teman atau pertanyaan dari guru 
8,33 12,5 10,41 

5 
Berdiskusi/ bertanya antar teman 

kelompok atau dengan guru 
16,67 12,5 14,59 

6 Mengerjakan LKS/ KUIS 12,5 9,37 10,94 

7 

Memeriksa/ mengemukakan hasil 

kerja/ presentasi, menarik 

kesimpulan serta mencatat suatu 

prosedur atau konsep 

8,33 6,25 7,29 

8 

Perilaku menyimpang dari KBM 

contohnya: berbicara sendiri 

ketika guru menjelaskan atau 

ketika temannya berdiskusi, diam 

tidak melakukan apapun, ramai, 

tidur dan makan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

4,17 3,13 3,65 

 

b. Hasil Belajar Siswa 

 Pada penelitian ini, kelas VII- D SMP Negeri 3 Taman diberikan pembelajaran dengan MPKT STAD. 

Setelah pembelajaran pada materi pokok Bentuk Aljabar, maka diberikan tes untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Tes ini diberikan kepada siswa kelas VII-D yang berjumlah laki- laki 18 siswa, dan perempuan 18 siswi, 

total seluruh kelas ada 36 siswa. Data tentang hasil belajar siswa secara ringkas disajikan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Hasil Belajar Siswa 

No.Absen Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Adyatma Joeshe Athallah 78 Tuntas 

2 Alfi Lailatul Musyafa'ah 76 Tuntas 

3 Alifia Oktavena Annisa M 85 Tuntas 

4 Amelia Nur Sayida 90 Tuntas 

5 Andito Surya Chandra 78 Tuntas 

6 Annisa Marcheli Arioputri 90 Tuntas 

7 Dimas Ferdiansyah Hermawanto 84 Tuntas 

8 Dinda Refi Utomo 90 Tuntas 
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9 Elmi Stefany 75 Tidak Tuntas 

10 Erwin Adiprasetyo 70 Tidak Tuntas 

11 Hanief Mochsin 83 Tuntas 

12 Kartika Mutiara Dewi 80 Tuntas 

13 Laila Yunita Sari 85 Tuntas 

14 Lena Maharani 88 Tuntas 

15 Mely Syahfitri 85 Tuntas 

16 Mochammad Agus Satria 87 Tuntas 

17 Mochammad Syahrul Nanda P 82 Tuntas 

18 Mochammad Putra Anugrah 92 Tuntas 

19 Muhammad Choirul Iswahyudi 90 Tuntas 

20 Nabilla Navyani Putry Agustien 92 Tuntas 

21 Nasywa Shabrina Khunaifi 94 Tuntas 

22 Nazwa Masruroh Widayati 90 Tuntas 

23 Novi Dewi Rahma Wati 88 Tuntas 

24 Nur Fadiyah Faiz 95 Tuntas 

25 Pandu Tri Arief Yuliantho 85 Tuntas 

26 Rina Nur Hidayah 89 Tuntas 

27 Sall Sabila 90 Tuntas 

28 Siti Rodiiyah 88 Tuntas 

29 Steven Dafin Danendra R.S 78 Tuntas 

30 Tazakka Atthariq 98 Tuntas 

31 Tegar Dwi Prasetyo 71 Tidak Tuntas 

32 Velma Dian Danadyaksa 80 Tuntas 

33 Velmi Dian Danadyaksa 78 Tuntas 

34 Wahyu Prasetyo 88 Tuntas 

35 Yusuf Ridho Prasetiyo 89 Tuntas 

36 Yusuf Zidhan Rachman 69 Tidak Tuntas 

Rata- rata Presentase 
84,722 

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 88,89% siswa yang tuntas secara individu dan 11,11% tidak 

tuntas yaitu terdapat 4 siswa. Dengan demikian, hasil belajar siswa tuntas secara klasikal dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Bentuk Aljabar.  

 

c. Respon Siswa 

Data respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran diperoleh dengan menggunakan lembar respon siswa 

terhadap pembelajaran berupa angket. Angket yang diisi oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran 

berakhir dan sebelum mengisi diberitahukan bahwa angket ini tidak akan merubah nilai dari tes jadi diisi dengan 

sejujurnya. Data tersebut secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 6c dan secara ringkas disajikan pada tabel 

4.9 berikut ini: 

 

Tabel 4.9. Presentase Respon Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran 

No Butir Angket 
Respon 

Kriteria 
Ya Tidak 

1 Saya merasa senang mempelajari 

pembelajaran matematika yang 

langsung dikaitkan dengan kehidupan 

sehari- hari dan menggunakan model 

pembelajaran koopera-tif tipe STAD 

97,22 % 2,78 % Positif 

2 Saya merasa antusias mengerjakan 100% 0% Positif 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) dan kuis 

yang telah diberikan. 

3 Saya merasa nyaman belajar 

matematika bersama dalam kelompok 
91,67% 8,33% Positif 

4 Dengan pembelajaran seperti ini saya 

optimis/ berkeyakin-an dapat 

memperoleh nilai  yang lebih baik 

100% 0 % Positif 

5 Suasana kelas membuat pembelajaran 

menjadi aktif 
88,89% 11,11% Positif 

6 Saya berani bertanya kepada guru 

tentang hal yang saya ti-dak mengerti 
88,89% 11,11% Positif 

7 Dengan belajar berkelompok, belajar 

matematika menjadi bermakna dan 

menyenangkan 

97,22% 2,78% Positif 

8 Saya mampu menyelesaikan soal-soal 

latihan (LKS dan k-uis) secara individu 

dengan baik 

86,11% 13,89% Positif 

9 Saya lebih percaya diri dalam presentasi 

di depan kelas 
88,89% 11,11% Positif 

10 Saya berminat mengikuti lagi kegiatan 

pembelajaran matematika yang 

diajarkan oleh guru seperti hal ini 

100% 0% Positif 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi bentuk aljabar pada kriteria positif.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh bahwa: 

1. Aktivitas siswa dikategorikan sangat aktif selama proses pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Hasil belajar siswa tuntas secara klasikal. 

3. Respon siswa kriteria positif terhadap proses pembelajaran. 

Ketiga indikator tersebut terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) efektif untuk mengajarkan matematika pada bentuk aljabar 

dikelas VII-D SMP Negeri 3 Taman. 

Berikut ini akan dijabarkan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Guru perlu menambah wawasan tentang model pembelajaran yang inovatif, variatif dan menyenangkan, 

sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam belajar. 

2. Di dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

dan keaktifan siswa. 

3. Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan dapat meningkatkan komunikasi siswa. 
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Siswa yang kurang atau tidak menguasai kompetensi menyelesaikan operasi bentuk 

aljabar akan mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa dalam materi bentuk 

aljabar. Penelusuran terhadap kesalahan merupakan salah satu usaha yang dapat 

dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut. Dengan mengetahui kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah operasi bentuk aljabar, maka guru 

dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan tersebut dan mengatasi kesulitan yang 

dihadapi, paling tidak guru dapat mengetahui dimana letak kesalahan yang terjadi, 

pada tingkat penguasaan mana siswa melakukan kesalahan, dan penyebab kesalahan 

terjadi. Kesulitan siswa memahami materi aljabar dapat memicu terjadinya kesalahan 

saat menyelesaikan persoalan aljabar. Tujuan penelitian ini untuk menemukan jenis-

jenis kesalahan dan faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam melakukan operasi 

aljabar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP 

Al Islam Krian selama dua bulan dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VII C 

berdasarkan nilai tertinggi, nilai sedang, dan nilai terendah. Sejumlah 3 siswa terlibat 

dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode tes, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan jenis-jenis kesalahan siswa dalam melakukan operasi aljabar antara lain: 

Kesalahan dalam memahami soal, Kesalahan dalam menggunakan sifat operasi, 

Kesalahan dalam operasi penyelesaiannya, Kesalahan kecerobohan. Adapun faktor – 

faktor penyebab kesalahan antara lain: Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

prasyarat, Kurangnya minat terhadap pelajaran matematika atau tidak seriusan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, Lupa sifat operasi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal, Salah memasukkan operasi, Tergesa-gesa dalam menyelesaikan 

soal, Kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Operasi Aljabar 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan 

makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia, hidup 

menggunakan akal pikiran yang dimilikinya dalam setiap berperilaku. Pada hakikatnya pendidikan adalah suatu 

usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yang didapat dari lembaga formal maupun non formal. 

Pada dasarnya hakikat pendidikan sangatlah luas. Hakikat pendidikan bukanlah hanya sekedar pengertian serta 

definisi pendidikan semata. Didalam hakekat pendidikan banyak hal menarik untuk dipelajari contohnya saja 

seperti objek ilmu pendidikan dan macam-macam ilmu pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat 

diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat 

dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, didalamnya 

terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada 

sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan 

hidupnya. Pendidikan ialah satu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan 

tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat (bangsa) dan tujuan-tujuan 

pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip (nilai-nilai), cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu 

masyarakat (bangsa). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah aktivitas dan usaha 

manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani 
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(pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indra serta ketrampilan-ketrampilan). Pendidikan 

berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan 

organisasi pendidikan. Pendidikan merupakan pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia 

dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Pendidikan dalam arti ini merupakan tingkat 

kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan-penerapan bidang 

ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika itu sendiri. Penguasaan materi matematika oleh siswa 

menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi di dalam penataan nalar dan pengambilan keputusan dalam 

era persaingan yang semakin kompetitif pada saat ini. Sistem Pendidikan di Indonesia memberikan pendidikan 

matematika pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Suherman mengemukakan “Tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi keadaan di 

dalam kehidupan dan didunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara 

logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien, mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari – hari”. 

Matematika selalu mengalami perkembangan yang berbanding lurus dengan perkembangan sains dan 

teknologi. Namun demikian, hal ini tidak disadari oleh sebagian kecil siswa, sehingga pembelajaran matematika 

hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru, menghafalkan rumus, lalu memperbanyak latihan soal dengan 

menggunakan rumus yang sudah di hafalkan, tidak pernah ada usaha untuk memahami dan mencari makna 

sebenarnya tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan juga banyak kemungkinan penyebab kesulitan yang 

sering dialami guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Hudojo (2003:83) berpendapat bahwa belajar matematika merupakan proses membangun atau mengonstruksi 

konsep dan prinsip-prinsip matematika[1]. Belajar matematika melibatkan struktur hierarki dari konsep-konsep 

tingkat lebih tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang telah terbentuk sebelumnya. Pada saat mempelajari materi 

matematika yang baru, penguasaan belajar yang sebelumnya akan mempengaruhi terjadinya proses belajar 

matematika. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai saat belajar matematika di SMP adalah mampu 

menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Penguasaan kompetensi itu sangat penting karena akan menjadi prasyarat 

utama pada saat siswa belajar aljabar pada tahap–tahap berikutnya. Misalnya pada saat belajar persamaan, 

pertidaksamaan, sistem persamaan, fungsi, persamaan garis, dan yang lainnya.  Siswa yang kurang atau tidak 

menguasai kompetensi menyelesaikan operasi bentuk aljabar akan mengakibatkan rendahnya prestasi belajar 

siswa dalam materi bentuk aljabar. Penelusuran terhadap kesalahan merupakan salah satu usaha yang dapat 

dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut. Dengan mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan masalah operasi bentuk aljabar, maka guru dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan 

tersebut dan mengatasi kesulitan yang dihadapi, paling tidak guru dapat mengetahui dimana letak kesalahan yang 

terjadi, pada tingkat penguasaan mana siswa melakukan kesalahan, dan penyebab kesalahan terjadi. Sehingga 

guru dapat memberikan bantuan yang efektif bagi siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya. Kesalahan 

yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika berdasarkan kawasan kognitif yang 

diidentifikasi mencakup tiga aspek yaitu: aspek pengetahuan, aspek pemahaman, dan aspek aplikasi (Soedjadi 

dalam Izoelsyifa,2010)[2]. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar disebabkan oleh masih 

kacaunya pemahaman konsep operasi hitung dasar sehingga rumusnya menjadi tidak hafal, tidak dapat 

menentukan suku sejenis, tidak dapat membedakan dimana saatnya dijumlahkan atau dikalikan, tidak dapat 

menentukan kalimat matematika dari suatu soal cerita  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu teknik tes tertulis dan wawancara. Kemudian untuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

     Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016. Tempat penelitian di SMP Al Islam Krian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tes tulis dengan materi bentuk aljabar dan wawancara. Tes 

tulis digunakan untuk memilih subjek penelitian dan wawancara pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui lebih mendalam kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar. 

     Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa kelas VII C SMP Al Islam Krian yaitu satu siswa yang 

berkemampuan tinggi, satu siswa yang berkemampuan sedang, dan satu siswa yang berkemampuan rendah. 

Subjek yang telah dipilih kemudian diberikan tes uraian dan dilakukan wawancara. Setelah siswa menyelesaikan 

peneliti melakukan analisis kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yaitu jenis kesalahan serta faktor penyebab 

terjadi kesalahan. 

 
III. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil tes peneliti mengambil subjek sebanyak 3 siswa dari keseluruhan tingkat kemampuan siswa dimana 1 

siswa berkemampuan tinggi, 1 siswa berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah.      
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     Setelah mendapatkan subjek, kemudian dilakukan tes yang terdiri dari 3 soal bentuk aljabar untuk 

mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan faktor penyebab siswa melakukan kesalahan.  

Berikut ini analisis data dan hasil wawancara siswa kemampuan tinggi, siswa kemampuan sedang, dan siswa 

kemampuan rendah. 

 

A. Subjek Penelitian 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Subjek Penelitian 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Subjek Penelitian 3 

Jenis Kesalahan Faktor Penyebab 

Kesalahan 

Letak 

Kesalahan 

Kesalahan dalam  

menggunakan sifat 

operasi 

Kurangnya 

pemahaman siswa 

terhadap materi  

prasyarat 

Soal 1 

Kesalahan dalam 

operasi 

penyelesaiannya 

Lupa sifat operasi 

yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan 

soal 

Soal 2 

 

Kesalahan  

kecerobohan 

Salah memasukkan 

operasi 

Tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan soal 

Kurang teliti dalam 

menyelesaikan soal. 

Soal 3 

Jenis Kesalahan Faktor Penyebab 

Kesalahan 

Letak 

Kesalahan 

Kesalahan dalam 

memahami soal 

 

 

Kurangnya 

pemahaman siswa 

terhadap materi  

prasyarat 

Soal 1 

Kesalahan dalam  

menggunakan sifat 

operasi 

Lupa sifat operasi 

yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan 

soal 

Salah memasukkan 

operasi 

Soal 2 

Kesalahan dalam 

operasi 

penyelesaiannya 

Tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan soal 

Kurang teliti dalam 

menyelesaikan soal. 

Soal 3 

Jenis Kesalahan Faktor Penyebab 

Kesalahan 

Letak Kesalahan 

Kesalahan dalam 

memahami soal 

Kurangnya 

pemahaman siswa 

terhadap materi  

prasyarat 

Soal 1 

Kesalahan dalam  

menggunakan sifat 

operasi 

Lupa sifat operasi 

yang akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

Soal 2 
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IV. PEMBAHASAN 

Analisis kesalahan siswa kelas VII C SMP Al Islam Krian tahun ajaran 2016/2017 pada materi pokok bentuk 

aljabar. Diperoleh data sebagai berikut: 

A. Subjek Penelitian 1 

Jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan dalam menggunakan sifat operasi disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat, kesalahan dalam operasi penyelesaiannya 

disebabkan lupa sifat operasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal, serta kesalahan kecerobohan 

disebabkan salah memasukkan operasi, tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal, dan kurang teliti dalam 

menyelesaikan soal. 

B. Subjek Penelitian 2 

Jenis  kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan dalam memahami soal disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat, kesalahan dalam menggunakan sifat operasi 

disebabkan lupa sifat operasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal dan salah memasukkan 

operasi, serta kesalahan dalam operasi penyelesaiannya disebabkan tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal 

dan kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

C. Subjek Penelitian 3 

Jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan dalam menggunakan sifat operasi disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat, kesalahan dalam  menggunakan sifat operasi 

disebabkan lupa sifat operasi yang akan digunakan menyelesaikan soal, kesalahan dalam operasi 

penyelesaiannya disebabkan salah memasukkan operasi, kesalahan  kecerobohan disebabkan kurangnya 

minat terhadap pelajaran matematika atau tidak seriusan siswa dalam mengikuti pelajaran, tergesa-gesa 

dalam menyelesaikan soal, kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: Untuk subjek penelitian 1, jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan dalam 

menggunakan sifat operasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat, kesalahan 

dalam operasi penyelesaiannya disebabkan lupa sifat operasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal, 

serta kesalahan kecerobohan disebabkan salah memasukkan operasi, tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal, 

dan kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

Untuk subjek penelitian 2, jenis  kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan dalam memahami 

soal disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat, kesalahan dalam menggunakan 

sifat operasi disebabkan lupa sifat operasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal dan salah 

memasukkan operasi, serta kesalahan dalam operasi penyelesaiannya disebabkan tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan soal dan kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

       Untuk subjek penelitian 3, jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan dalam menggunakan 

sifat operasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat, kesalahan dalam  

menggunakan sifat operasi disebabkan lupa sifat operasi yang akan digunakan menyelesaikan soal, kesalahan 

dalam operasi penyelesaiannya disebabkan salah memasukkan operasi, kesalahan  kecerobohan disebabkan 

kurangnya minat terhadap pelajaran matematika atau tidak seriusan siswa dalam mengikuti pelajaran, tergesa-

gesa dalam menyelesaikan soal, kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 
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penyelesaiannya 

Salah memasukkan 
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Soal 2 
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soal. 

Soal 3 
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Sehingga dapat disimpulkan: 

a. Jenis-jenis kesalahan siswa dalam melakukan operasi aljabar yaitu: 

1. Kesalahan dalam memahami soal 

2. Kesalahan dalam  menggunakan sifat operasi 

3. Kesalahan dalam operasi penyelesaiannya 

4. Kesalahan  kecerobohan. 

b. Faktor – Faktor Penyebab Kesalahan 

1. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi  prasyarat 

2. Kurangnya minat terhadap pelajaran matematika atau tidak seriusan siswa dalam mengikuti pelajaran 

3. Lupa sifat operasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal 

4. Salah memasukkan operasi 

5. Tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal 

6. Kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada peneliti lain disarankan mengadakan penelitian pada 

materi selain aljabar untuk menemukan jenis-jenis kesalahan berikut faktor penyebab kesalahan siswa dalam 

melakukan pemecahan persoalan matematika atau dapat mengembangkan penelitian ini dengan indikator selain 

operasi bentuk aljabar. Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) 

yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang 

dana penelitian, pakar yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan 

penelitian/penulisan.  
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Latar belakang penelitian ini adalah bahwa matematika menjadi pelajaran yang 

ditakuti oleh siswa karena dianggap sulit. Padahal kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

diakibatkan karena siswa tidak mampu memahami materi matematika secara baik. 

Kurangnya pemahaman siswa diakibatkan karena secara umum proses pembelajaran 

di kelas kurang menarik dan cenderung berpusat pada guru (teacher-centered). Selain 

itu, kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan dengan materi yang 

diajarkan sangat berpengaruh pada minat belajar dan pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan sehingga akan berdampak pada hasil belajar yang dicapainya. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan pembelajaran yang menarik dan 

kebebasan dalam berpikir untuk memahami materi pelajaran sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah ada perbedaan hasil 

belajar matematika materi Persamaan Linier Satu Variabel antara siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran langsung di 

kelas VII SMPN 2 Gedangan? Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII G dan VII H. Kelas VII H sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII G sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan 

data yang dilakukan dengan menggunakan metode tes. Data yang diperoleh dianalisa 

dengan menggunakan uji t. Dan dapat diketahui bahwa nilai t hitung = 2,6  >  t tabel = 

1,99 pada signifikan 5% ( α = 0,05 ) . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar matematika materi Persamaan Linier Satu Variabel antara 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem posing dan model 

pembelajaran langsung di kelas VII SMPN 2 Gedangan. 

 

Kata kunci: model pembelajaran problem posing , Hasil belajar , matematika , 

Persamaan Linier Satu Variabel 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, potensi 

diri dan pola pikir seseorang akan meningkat. Menurut Buchori, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari (Trianto, 2010:5)[1].  

Dalam pendidikan formal maupun informal, manusia akan mengalami suatu proses untuk berkembang. 

Proses berkembangnya manusia ini terjadi dengan melakukan kegiatan belajar. Dengan belajar manusia akan 

memperoleh suatu kemampuan. Di dalam pendidikan formal seperti sekolah terdapat tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat dicapai oleh siswa selama kegiatan pembelajaran. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

ini dapat diketahui pada akhir kegiatan pembelajaran yaitu dengan diperolehnya hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran (April Riani Putri, 2016)[2]. 

Masalah utama pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih 

rendah, termasuk kualitas pendidikan matematika. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain prestasi siswa 

dalam matematika selalu lebih rendah. Skor rata-rata secara nasional untuk matematika sering di bawah 5 
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dengan skala skor 0-10 (Leny Fitryasari, 2016)[3]. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sering 

dianggap sulit oleh siswa dan dianggap sebagai momok menakutkan. Padahal matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diujikan pada saat Ujian Nasional. 

Menurut Siswono (2008) pembelajaran matematika di kelas masih banyak yang menekankan pemahaman 

siswa tanpa melibatkan kemampuan berpikir kreatif. Siswa tidak diberi kesempatan menemukan jawaban 

ataupun cara yang berbeda dari yang sudah diajarkan guru serta sering kali tidak diberi kesempatan untuk 

mengonstruksi pendapat atau pemahamannya sendiri terhadap konsep matematika. Dengan demikian siswa 

tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif[4]. 

Menurut Suprat Dwi Cahyono (2016) dalam pembelajaran, sering kali siswa mengalami kesulitan dalam 

mencapai hasil belajar matematika yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka sering merasa 

tidak yakin bahwa dirinya akan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, atau dengan 

kata lain kurangnya keyakinan siswa tersebut terhadap kemampuan dirinya untuk menyelesaikan tugas secara 

berhasil[5]. 

Jika pembelajaran dilakukan seperti itu maka lama-kelamaan siswa akan merasa jenuh dan bosan, 

akibatnya siswa akan malas pada saat menerima materi pelajaran sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa yang nantinya akan membuat hasil belajar siswa rendah. Saat pembelajaran di kelas siswa juga ingin 

diberi kebebasan untuk berpikir secara bebas, kreatif dan belajar mandiri sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya guna memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru disekolah. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran matematika di 

SMPN 2 Gedangan, ternyata proses pembelajaran matematika di SMPN 2 Gedangan yang selama ini diterapkan 

menggunakan model pembelajaran langsung, yaitu guru memberikan materi dengan cara mencatatkan di papan 

tulis, rumus-rumus yang akan digunakan, menjelaskan dengan ceramah, memberi soal, kemudian memberi 

pekerjaan rumah (PR) dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Hal inilah yang membuat siswa disana bosan 

akan pelajaran matematika. Pada akhirnya mereka tidak serius dalam belajar atau dengan kata lain mereka 

datang ke sekolah hanya memenuhi presensi kehadiran saja. 

Berdasarkan uraian diatas, guru harus bisa memposisikan diri dan juga dapat menentukan model 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan dijelaskan oleh siswa. Guru harus lebih kreatif dalam 

memilih model pembelajaran yang akan digunakan pada saat mengajar di kelas. Dengan pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai maka materi pembelajaran akan tersampaikan dengan baik. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan siswa dapat berpikir secara bebas, kreatif dan belajar 

mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya adalah model pembelajaran pengajuan soal (problem 

posing). 

Model pembelajaran problem posing yaitu model pembelajaran yang menekankan peserta didik 

mengajukan pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sederhana 

yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut (Puspitasari, 2011:11)[6]. Model pembelajaran ini dapat 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dalam memahami materi matematika. Berpikir secara bebas 

dan mandiri sesuai karakter dan kemampuan masing-masing siswa akan menumbuhkan sikap logis, kritis, 

cermat dan kreatif serta dapat membantu siswa dalm mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap 

matematika, sebab ide-ide matematika siswa dicobakan untuk memahami masalah yang sedang diajarkan dan 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan masalah. 

Dijelaskan dalam buku Miftahul Huda Problem Posing Learning masuk dalam kategori pendekatan 

berpikir dan berbasis masalah, yang artinya suatu pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir dan pembelajaran bisa berdasarkan masalah yang sudah ada.  

Pengajuan soal (problem posing) dapat memberikan penguatan terhadap konsep yang diterima oleh siswa. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, model pembelajaran pengajuan soal (problem posing) juga mengupayakan 

agar pembelajaran yang terpusat pada guru (teacher oriented) berubah menjadi terpusat kepada siswa (student 

oriented). Pengajuan masalah berkaitan dengan kemampuan guru memotivasi siswa melalui perumusan situasi 

yang menantang sehingga siswa dapat mengajukan pertanyaan yang dapat diselesaikan dan berakibat kepada 

peningkatan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan 

mengajar, guru hendaknya memilih strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik 

maupun sosial (M. Thobroni, 2015: 281)[7]. 
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Jadi dengan pembelajaran menggunakan pengajuan soal (problem posing) ini siswa lebih mudah untuk 

memahami suatu konsep matematika dan konsep tersebut juga lebih mudah diingat oleh siswa. Dalam 

pembelajaran matematika, pengajuan masalah menempati posisi yang strategis. Pengajuan masalah dikatakan 

sebagai inti terpenting dalam disiplin matematika dan dalam sifat pemikiran penalaran matematika. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 2 Gedangan Tahun Ajaran 2016/2017” 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah yaitu Apakah ada 

perbedaan hasil belajar matematika materi Persamaan Linier Satu Variabel antara siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran langsung di kelas VII SMPN 2 Gedangan tahun 

ajaran 2016/2017? 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan hasil belajar matematika Persamaan Linier Satu Variabel antara siswa yang diajar dengan 

Model Pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran langsung di kelas VII SMPN 2 Gedangan 

tahun ajaran 2016/2017. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini akan diperoleh data yang 

berupa angka yaitu tes hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen yang melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Metode 

eksperimen yang digunakan adalah metode True Experimental Design. Ciri utama dari True Experimental 

Design adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebgai kelompok kontrol diambil secara 

random dari populasi tertentu. Disini ada dua bentuk design True Experimental yaitu Post-test Only Control 

Design dan Pretest-Posttest Control Group Design. Desain True Experimental yang digunakan adalah Post-test 

Control Group Design.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gedangan tahun ajaran 

2016/2017. Dalam suatu penelitian sampel sangat diperlukan karena tidak mungkin peneliti menyelidiki seluruh 

objek yang ada dalam penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive 

sampling. Dalam teknik ini pengambilan datanya sesuai atau sama kemampuannya dalam 2 kelas tersebut yaitu 

kelas VII G dan kelas VII H SMP Negeri 2 Gedangan. Dimana kelas VII H sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran problem posing sedangkan kelas VII G sebagai kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes. Tes diujikan diakhir proses 

pembelajaran (posttest). Instrumen penelitian ini yaitu lembar tes hasil belajar. Pengambilan data dalam 

penelitian adanya pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar siswa dilakukan setelah 

mendapat perlakuan. Data yang diperlukan dala penelitian ini adalah data hasil belajar siswa. Data ini diperoleh 

dengan memberi tes kepada siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem posing. 

Adapun teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji persyaratan analisis untuk 

menentukan data yang digunakan telah berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya pengujian analisis 

hipotesis dengan menggunakan analisis uji-t. Dalam penelitian ini uji-t digunakan untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran langsung. 

 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar antara 

siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran Problem Posing dan model pembelajaran langsung. 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, skor hasil belajar tertinggi yang dapat dicapai 

pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah adalah 60, sedangkan skor hasil belajar tertinggi yang 

dapat dicapai pada kelas kontrol adalah 90 dan nilai terendah adalah 60. Diperoleh rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen dengan  dan kelas kontrol dengan . 

Analisis data didapatkan dengan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu lalu uji-t. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut sugiyono 

teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan chi kuadrat ( ) yang dilakukan dengan cara 

membandingakan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku 

(standard). Rumus dari Uji Chi Kuadrat hitung (  adalah sebagai berikut: 
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Pada uji normalitas kelas eksperimen diperoleh  = 0,5 dan tabel = 11,1 dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini 

 

 
 

Dimana untuk mendapatkan nilai chi-kuadrat tabel: 

  =  

              =  

=  

            = 11,1 

 

Berdasarkan perhitungan hitung dan tabel, ditemukan bahwa harga chi kuadrat hitung di dapatkan bahwa 

(  ) = 0,5. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga chi kuadrat tabel (  ) = 11,1. 

Karena harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kuadrat tabel (  < )  yaitu 0,5 < 11,1 

sehingga disimpulkan bahwa distribusi data nilai post test kelas eksperimen tersebut normal. 

Sebaliknya, uji normalitas kelas kontrol diperoleh  = 4,85dan tabel = 12,6 dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini 
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Dimana untuk mendapatkan nilai chi-kuadrat tabel: 

   =  

              =  

=  

             = 11,1 

 

Berdasarkan perhitungan hitung dan tabel, ditemukan bahwa harga Chi kuadrat hitung di dapatkan bahwa 

( ) = 4,85. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga chi kuadrat tabel (  ) = 11,1. 

Karena harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kuadrat tabel (  < )  yaitu 4,85 < 11,1 

sehingga disimpulkan bahwa distribusi data nilai post test kelas kontrol tersebut normal. 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui homogeny atau tidaknya varians kedua data yang akan 

dianalisis. Dalam penelitian ini nilai postest setelah memberikan model pembelajaran Problem Posing untuk 

kelas VII-H (kelas eksperimen) dan model pembelajaran langsung untuk kelas VII-G (kelas kontrol). Uji 

homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan varians terbesar dengan 

varians terkecil menggunakan tabel f. Uji homogenitas dengan uji-F diperoleh Fhitung sebesar 1,05 dan Ftabel 

sebesar 1,74 dapat dilihat dari perhitungan berikut ini  

 

Varians kelas eksperimen   =  

    =  

    =  

    =  

    =  

 

Varians kelas kontrol  =  

    =  

    =  

    =  

    =  
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Menentukan uji statistik  

 

F =  

 

F  =   

 

= 1,05 

 

Dari data di atas, di dapatkan bahwa dengan uji-F diperoleh Fhitung sebesar 1,05 dan Ftabel  sebesar 1,74 

maka Fhitung  Ftabel dengan 1,05  1,74 berarti nilai postest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

mempunyai varian yang sama atau homogen. 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji statistika data dengan 

menggunakan uji-t. Uji-t digunakan agar penelitian dapat mengetahui apakah hipotesis yang telah dirumuskan 

dapat diterima atau ditolak. Langkah-langkah untuk menganalisis data dengan meggunakan uji-t adalah sebagai 

berikut: 

 

 
selanjutnya menghitung nilai di simpangan baku gabungan dengan rumus berikut: 

 

  =  

=  

=  

=  

=  

=  

= 8,3 

Setelah menghitung nilai simpangan baku, kemudian menentukan nilai t dengan rumus sebagai berikut:  

t =  

=  

=   

=  
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=  

=   

    =  2,6 

Pada Uji-t menunjukkan bahwa thitung > ttabel ( 2.6 > 1,99) dengan taraf signifikan  = 0,05 maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Karena terjadi penolakan pada H0 dan penerimaan H1 maka ada perbedaan hasil belajar antara siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran Problem Posing dan model pembelajaran langsung pada materi 

Persamaan Linier Satu Variabel kelas VII di SMP Negeri 2 Gedangan tahun ajaran 2016/2017.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada pengujian hipotesis disimpulkan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika materi Persamaan Linier Satu Variabel antara siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran langsung di kelas VII SMPN 2 Gedangan 

tahun ajaran 2016/2017. 

Hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem posing jauh lebih baik dari pada siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran langsung yang dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar. Rata-rata hasil 

belajar matematika siswa kelas VII H (kelas eksperimen ) yang diajar dengan model pembelajaran problem 

posing didapatkan 80,22 dan rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas VII G ( kelas kontrol ) yang diajar 

dengan model pembelajaran langsung didapatkan 75,41.  

Ini berarti bahwa model pembelajaran problem posing berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Karena di dalam model pembelajaran problem posing, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam berfikir. Siswa 

juga mampu mencoba dan mengembangkan idenya sendiri dalam pembelajaran, sehingga diharapkan mampu 

merangsang kreatifitas yang bisa meningkatkan hasil belajarnya. Selain itu, dalam pembelajaran matematika 

pengajuan masalah dapat membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap 

matematika, sebab ide-ide matematika siswa dicobakan untuk memahami masalah yang sedang dikerjakan dan 

dapat meningkatkan performannya dalam pemecahan masalah dan memperkaya konsep dasar. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pendidikan matematika yang dihadapi 

oleh siswa-siswi SMPN 2 Krian di kelas VIII. Rendahnya konsep-konsep matematika 

dan pelajaran matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit oleh peserta 

didik. Oleh karena itu, peneliti memilih penerapan model pembelajaran Role Playing 

sebagai solusi dalam mengatasi masalah pendidikan matematika. Tujuannya adalah 

untuk mendeskripsikan aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika materi statistika dengan menggunakan model pembelajaran 

Role Playing. Model pembelajaran Role Playing merupakan suatu model 

pembelajaran dengan melakukan permainan peran yang di dalamnya terdapat aturan, 

tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Dalam penelitian 

ini pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan tes. Hasil penelitian ini 

adalah aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran Role Playing sangat baik dengan nilai presentase sebesar 89,4 %. 

Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

Role Playing masuk kategori respon positif dengan nilai presentase sebesar 81,4 %. 

Ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran Role Playing di kelas VIII SMPN 2 Krian mencapai ketuntasan 

klasikal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang tuntas mendapatkan nilai  78 

mencapai 34 dari 38 siswa. Dengan demikian, ketuntasan klasikal mencapai 85,2 %. 

 

Kata kunci: Role playing, pembelajaran matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses yang membutuhkan adanya timbal balik yang sangat penting 

kedudukannya dalam penentuan keberhasilan proses pembelajaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu 

proses pembelajaran seorang pendidik perlu mempersiapkan berbagai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru dengan sadar merencanakan kegiatan pembelajaran 

secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang pendidikan yang disebut sebagai 

kurikulum. Secara bertahap kurikulum mengalami penyempurnaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yang berorientasi pada kemajuan system pendidikan nasional, salah satunya pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan dasar terpenting untuk perkembangan ilmu pendidikan dan 

teknologi yang berguna bagi perkembangan suatu bangsa. Sulistyani mengatakan bahwa matematika merupakan 

ilmu yang mendidik manusia untuk berfikir secara logis, teoritis, rasional dan percaya diri sehingga dapat 

dikatakan matematika merupakan ilmu dasar dari ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, harus dapat 

dikuasai oleh segenap siswa sebagai sarana dalam memecahkan masalah baik dalam belajar ilmu pengetahuan 

maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu bertahan dan bersaing dimasa sekarang dan 

masa yang akan datang. Pada umumnya pendidikan matematika bertujuan untuk mencerdaskan, memperluas 

pengetahuan, serta pengalaman dan wawasan manusia. 

Namun Solaiman (2015) menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh pendidik matematika 

adalah rendahnya konsep-konsep matematika dan pelajaran matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang 

sulit oleh peserta didik[1]. Oleh karena siswa di sekolah formal khususnya SMP yang mengeluh banyaknya isi 

dan rumus dalam matematika yang harus mereka hafalkan tiap kali ulangan atau ujian tanpa mengembangkan 
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pemahaman yang jelas. Ini adalah penyebab mereka tidak mampu mengerjakan soal dalam tes atau ujian 

walaupun pertanyaan diganti dengan angka dan kata-kata yang berbeda namun masih bermakna sama. Seperti 

halnya di SMP Negeri 2 Krian yang mana sekolah ini mengatasi masalah matematika terhadap siswa dengan 

cara melakukan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang ditekankan dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013. Misalnya pembelajaran di kelas VIII, guru di dalam kelas melakukan 

pendekatan saintifik terhadap siswanya dalam pembelajaran matematika agar siswa mudah memahami materi 

soal matematika.  

Dalam penelitian ini, guru melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan terhadap peserta didik. Proses pembelajarannya menyentuh tiga ranah yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Hasil akhirnya dalam menerapkan kurikulum 2013 adalah mengembangkan 

peserta didik menjadi pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia sebagai hasil 

dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam proses belajar 

mengajar dibutuhkan model pembelajaran yang menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Model 

pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum sedang 

dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara 

langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih model pembelajaran yang menarik dan mendukung siswa untuk lebih 

aktif lagi dalam kegiatan belajar mengajar adalah dengan menerapkan model pembelajaran Role Playing 

(bermain peran). Model pembelajaran Role Playing merupakan suatu model pembelajaran dengan melakukan 

permainan peran yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar 

mengajar. Tujuan peneliti memilih model pembelajaran Role Playing adalah menjadikan ruang suasana 

pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan sehingga membuat peserta didik nyaman dan pelajaran bisa 

diterima oleh peserta didik. Role Playing (bermain peran) merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang 

terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Model pembelajaran role 

playing (bermain peran) peserta didik mengeksplorasi hubungan (relasi) manusia dalam situasi masalah yang 

sedang berlangsung, kemudian mendiskusikannya. Model ini membantu siswa individual menemukan makna 

personal dalam dunia sosialnya dan memecahkan dilema personal dengan bantuan kelompok sosial. Dalam 

dimensi sosial sangat memugkinkan peserta didik secara individual bekerja bersama dalam menganalisis situasi 

sosial, khususnya masalah-masalah interpersonal dan mengembangkan cara demokratik mengatasi situasi yang 

demikian. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendiskripsikan 

penelitian mengenai “Penerapan Model Pembelajaran Role Playing (Bermain Peran) Dalam Pembelajaran 

Matematika Di Kelas VIII SMPN 2 Krian”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan respon siswa, aktivitas belajar dan hasil belajar sesuai dalam pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran Role Play. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII- SMPN 2 Krian tahun 

ajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil pada bulan Oktober sampai dengan bulan 

Desember 2016.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi yang digunakan untuk memperoleh 

data aktivitas belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran Role Play dalam pembelajaran matematika, 

metode angket digunakan untuk memperoleh data respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Role 

Play dalam pembelajaran matematika, dan metode tes digunakan untuk memperoleh data kualitatif mengenai 

ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Role Play . 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Data aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung 

dalam penerapan model pembelajaran Role Play. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pengamat 

aktivitas siswa adalah rekan mahasiswi jurusan matematika UNIPA yaitu Yollanda Dhea Lupitasari. Hasil 

data pengamatan yang diperoleh dalam aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini   
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Tabel Aktivitas Siswa 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Persentase 

Kelompok 

1 2 3 4 

1. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 

6,7% 5,3% 5,3% 6,7% 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

6,7% 5,3% 5,3% 5,3% 

3. Siswa merespon apa yang telah 

disampaikan guru 

5,3% 5,3% 5,3% 6,7% 

4. Siswa membentuk kelompok 6,7% 

 

6,7% 6,7% 6,7% 

5. Setiap kelompok terdiri dari 9 – 

10 anggota 

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 

6. Setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam 

kelompoknya. 

5,3% 4% 6,7% 6,7% 

7. Setiap anggota kelompok harus 

mengetahui bahwa semua 

anggota adalah Tim 

6,7% 5,3% 6,7% 6,7% 

8.  Kelompok mempunyai tujuan 

yang sama. 

6,7% 4% 5,3% 5,3% 

9. Setiap anggota kelompok 

membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara 

anggota kelompoknya. 

6,7% 6,7% 5,3% 5,3% 

10. Setiap anggota kelompok akan 

dikenai evaluasi 

4% 6,7% 6,7% 6,7% 

11. Setiap anggota kelompok 

berbagi kepimpinan untuk 

belajar bersama selama proses 

belajarnya. 

6,7% 5,3% 6,7% 5,3% 

12. Setiap anggota kelompok akan 

diminta mempertanggung 

jawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam 

kelompok bermain. 

 

5,3% 5,3% 6,7% 6,7% 

13. Siswa dalam kelompok secara 

bermain menyelesaikan materi 

belajar sesuai kompetensi dasar 

yang akan di capai 

6,7% 6,7% 6,7% 5,3% 

14. Setiap kelompok bersedia untuk 

melakukan skenario yang sudah 

dipersiapkan 

 

6,7% 5,3% 5,3% 5,3% 

15.  Masing – masing kelompok 

menyampaikan hasil 

kesimpulannya.  

5,3% 6,7% 5,3% 4% 

Jumlah 92,2 % 85,3% 90,7% 89,4% 

Rata – Rata 89,4% 
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2. Analisis pada data respon siswa diperoleh melalui angket siswa yang dihitung dengan cara menentukan 

presentase dari setiap respon siswa terhadap proses kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran 

Role Play. Hasil pengamatan yang diperoleh pada respon siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel Respon Siswa 

 

3. Analisis data pada ketuntasan hasil belajar menggunakan acuan kriteria yaitu siswa dikatakan berhasil dalam 

soal tes yang diberikan apabila siswa memperoleh nilai  78. Acuan ini diperoleh dari acuan yang 

ditetapkan oleh pihak sekolah. Hasil pengamatan yang diperoleh dalam ketuntasan hasil belajar adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Ketuntasan Hasil Belajar 

 

No 

 

Nama Siswa  

 

Nilai 

Keterangan 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1 Aisyah Lurita Wati 88 √  

2 Annisa Shafa Brilianty 100 √  

3 Berlinanda Dwi Pranandita 92 √  

4 Bustanul Auliyak 86 √  

5 Choirun Nisak 80 √  

6 Desy Ayu Triswati 82 √  

7 Devi Intan Permatasari 84 √  

8 Dhoys Eko Yulianto 84 √  

9 Eka Nur Jannah Suroso 94 √  

10 Elsa Mufida Fara 86 √  

No Pernyataan Presentase 

Ya Tidak 

1 Saya suka model pembelajaran Role Play. 92% 8% 

2 Saya lebih paham jika model pembelajaran diterapkan dalam 

pembelajaran matematika 

79% 21% 

3 Pelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan 87% 13% 

4 Bermain peran sungguh sangat mengasyikan 74% 26% 

5 Saya suka belajar kelompok 92% 8% 

6 Belajar kelompok sangat memudahkan untuk berfikir 87% 13% 

7 Dalam bermain peran dibuthkan kelompok belajar untuk bermain 76% 24% 

8 Saya tidak merasa kesulitan mendapatkan peran untuk bermain 71% 29% 

9 Saya bertanggung jawab atas peran yang saya dapatkan 74% 26% 

10 Hasil belajar role play sangat efektif digunakan dalam pembelajaran 

matematika 

82% 18% 

Jumlah 814% 186% 

Rata – Rata 81,4% 18,6% 
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11 Fahmi Aditya Nuswantoro 74  √ 

12 Farell Hafidz Irkhami 84 √  

13 Ferino Baranoya 82 √  

14 Fernanda Arda Permana 74  √ 

15 Gayu Konita 94 √  

16 Ilfa Khusnul Khotima 88 √  

17 Imam Fitria Hariyadi 82 √  

18 Intan Ayu Sabila 88 √  

19 Kaisaniah Ihtasyah Fitari 84 √  

20 Lazuardi Wahyu Pratama 82 √  

21 Maeddyana Putri Lamno 86 √  

22 Mega Wahyu Nur Nabilasari 82 √  

23 Meira Putri Ariyanti 84 √  

24 Moch. Dion Cahyanto  80 √  

25 Moch. Erio Ramadhan  78 √  

26 Muhammad Sholahudin W  88 √  

27 Muhammat Taufikur R 82 √  

28 Nayla Zulfa 94 √  

29 Nur Arridlonia Desya Afitri 88 √  

30 Nur Dia Febriani 94 √  

31 Shafa Aisha Nur Fadzilah  92 √  

32 Sukma Ayu Wandari  100 √  

33 Wulan Rahayu 86 √  

34 Yoga Putra Wijaya 86 √  

35 Zhalma Azzahra Shalawati Rizqi 82 √  

36 Muhammad Naufal Al – Zaky 72  √ 

37 Fashal Azharo De Putra  74  √ 

38 Cintya Atika C  80 √  

Jumlah 3236 34 4 

Rata – Rata 85,2 
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B.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada aktivitas siswa dengan penerapan model pembelajaran Role Play dapat 

dilihat bahwa aktivitas yang paling tertinggi persentasenya yaitu aktivitas kelompok 1 dengan nilai persentase 

sebesar 92,2 % kemudian yang kedua kelompok 3 dengan nilai persentase sebesar 90,7% yang ketiga kelompok 

4 dengan nilai persentase sebesar 89,4% dan yang terakhir kelompok 2 dengan nilai persentase sebesar 85,3%. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata akitivitas siswa dari 4 kelompok didapatkan 

89,4% dan setiap kelompok mendapatkan lebih dari 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas 

siswa terhadap pembelajaran Role Play adalah sangat baik.  

Berdasarkan hasil respon siswa yang diperoleh melalui angket yang diberikan kepada siswa setelah 

pembelajaran berakhir, dapat dilihat bahwa respon tertinggi adalah aspek dari pertanyaan “Saya suka model 

pembelajaran Role Play” dan aspek pertanyaan “Saya suka belajar kelompok”. Dengan memperoleh nilai 

presentase sebesar 92% kemudian diikuti dengan pertanyaan “Pelajaran lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan” dan pertanyaan “Belajar kelompok sangat memudahkan untuk berfikir” dengan nilai presenatase 

sebesar 87%. Kemudian diurutkan berikutnya yaitu aspek pertanyaan “Hasil belajar role play sangat efektif 

digunakan dalam pembelajaran matematika “ dengan nilai presenatase sebesar 82% selanjutnya aspek 

pertanyaan “Saya lebih paham jika model pembelajaran diterapkan dalam pembelajaran matematika” dengan 

nilai presentase sebesar 79% dan aspek pertanyaan “Dalam bermain peran dibuthkan kelompok belajar untuk 

bermain” dengan nilai presentase sebesar 76% kemudian aspek pertanyaan “Bermain peran sungguh sangat 

mengasyikan” dan pertanyaan “Saya bertanggung jawab atas peran yang saya dapatkan” dengan nilai presentase 

sebesar 74% dan urutan terakhir yaitu aspek pertanyaan “Saya tidak merasa kesulitan mendapatkan peran untuk 

bermain”dengan nilai presentase sebesar 71%.  

Berdasarkan respon siswa yang telah diperoleh dari 10 kategori pertanyaan yang telah disebutkan, rata-rata 

keseluruhan siswa yang menjawab “YA” yaitu 81,1% dan setiap item pertanyaan memperoleh lebih dari 70%. 

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran Role Play adalah positif. 

Berdasarkan tes hasil belajar yang telah diberikan pada siswa dengan penerapan model pembelajaran Role Play 

dapat diketahui bahwa dari 38 siswa, terdapat 34 siswa dikatakan tuntas karena nilai yang diperoleh mencapai 

nilai  78, sedangkan 4 siswa dikatakan tidak tuntas karena nilai yang diperoleh  78. Berdasarkan kurikulum 

yang ada di SMPN 2 Krian menetapkan bahwa suatu kelas dikatakan tuntas belajar secara klasikal apabila  

85% siswa mencapai ketuntasan belajar. Pada penelitian ini, kelas penelitian dapat dikatakan tuntas belajar 

karena dari 38 siswa terdapat 34 siswa yang mendapat nilai  78, sehingga didapatkan presentase ketuntasan 

belajar secara klasikal mencapai 85,2%. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Role Play memiliki dampak positif bagi siswa dalam kemampuan menyelesaikan soal statistika. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab IV, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Role Play sangat baik 

dengan nilai presentase sebesar 89,4%.  

2. Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Role Play masuk 

kategori respon positif dengan nilai presentase sebesar 81,4%. 

3. Ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Role 

Play materi statistika di kelas VIII SMPN 2 Krian mencapai ketuntasan klasikal. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah siswa yang tuntas mendapatkan nilai  78 mencapai 34 dari 38 siswa. Dengan demikian, ketuntasan 

klasikal mencapai 85,2%.  

Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:  

1. Penerapan model pembelajaran Role Play terhadap materi statistika terbukti mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal sesuai dengan standar yang ditetapkan sekolah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model 

pembelajaran Role Play sangat efektif dalam pembelajaran matematika.  

2. Model pembelajaran Role Play perlu diterapkan dan terus dikembangkan pada pokok bahasan yang lain agar 

peserta didik semakin tertarik untuk belajar matematika. 
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Sebagian siswa beranggapan matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. 

Selain itu banyak siswa yang menganggap matematika hanya sebatas ilmu hitung. 

Mata pelajaran matematika terdiri dari berbagai bab yang saling berkaitan satu sama 

lain. Fungsi merupakan pengetahuan baru bagi siswa SMP kelas VIII, sehingga tidak 

sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Banyaknya kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal bisa menjadi petunjuk untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai konsep dasar matematika. Dengan 

menganalisis kesalahan siswa akan diketahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa. Analisis kesalahan dalam penelitian ini berdasarkan teori Polya. Dalam teori 

Polya tersebut dapat menjadikan siswa berhati-hati dalam mengenali tahap-tahap 

yang sesuai dengan proses pemecahan masalah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

fungsi berdasarkan teori Polya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif 

yang hanya difokuskan untuk mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan teknik 

wawancara. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-H SMP Negeri 24 

Surabaya sebanyak 34 siswa, yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan. Dari 34 siswa tersebut diberikan tes yang berupa soal cerita sebanyak 2 

soal, kemudian diambil tiga siswa yang melakukan kesalahan terbanyak dan 

dilakukan wawancara terhadap tes yang telah dikerjakan. Jika data belum valid maka 

dilakukan tes kembali untuk mendapatkan data yang valid. Analisis data dalam 

penelitian ini sesuai tahapan yang ada, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil penelitian bahwa 

kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan konsep yang meliputi salah dalam 

memahami makna soal, salah dalam menuliskan apa yang diketahui, salah dalam 

menuliskan apa yang ditanya, dan salah dalam menerjemahkan soal kedalam model 

matematika. Selain kesalahan konsep, siswa juga melakukan kesalahan prinsip. 

Kesalahan prinsip yang dilakukan siswa yaitu kesalahan dalam menggunakan aturan-

aturan matematika yang terkait dengan materi, khususnya keterangan km pada sumbu 

 dan keterangan tarif pada sumbu , serta salah dalam menuliskan domain pada 

fungsi  dengan benar. 

 

Kata kunci: Kesalahan, soal cerita, fungsi. 

 

I. PENDAHULUAN 

Usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang melalui berbagai kegiatan yang berlangsung di sekolah atau 

di luar sekolah merupakan pendidikan. Manusia dapat mengubah pola pikir untuk selalu berinovasi, sehingga 

pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan berkembang semakin pesat hingga 

menuntut lembaga pendidikan untuk menyesuaikannya guna menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan. 

Perkembangan pendidikan didudukung oleh beberapa ilmu, salah satunya yaitu ilmu pendidikan matematika. 

Sebagian siswa menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit serta menakutkan.  

Matematika merupakan ilmu pasti, sehingga berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan. Selain 

dapat melatih dan mengembangkan ketajaman berfikir, matematika mendukung dalam pemecahan masalah 
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dalam kehidupan sehari-hari. Bila siswa tidak mampu mengkaitkan bab satu dengan bab yang lain, maka siswa 

cenderung mengalami kesulitan. Dalam proses pembelajaran matematika masih banyak ditemui permasalahan 

khususnya pada materi fungsi, dimana siswa kurang memahami beberapa fakta-fakta matematika mengenai 

konsep fungsi, serta membuat siswa kesulitan dalam menyelesikan soal cerita. Kesulitan tersebut tidak hanya 

dialami oleh siswa yang berkemampuan rendah saja, tetapi siswa yang berkemampuan tinggi juga mengalami 

hal tersebut. 

Menurut Abdurrahman (2012:3) “Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan 

mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi 

matematika”[1]. Kesulitan yang nyata bisa berasal faktor intern dan faktor ekstren siswa tersebut. Kemampuan 

siswa berbeda dengan yang lain, sehingga tingkat kesulitan siswa juga beragam. Kesulitan tersebut berdampak 

pada siswa untuk melakukan  kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

Menurut Rahardjo dan Waluyati (dalam Umam, 2014:2) Soal cerita merupakan soal yang berkaitan erat 

dengan masalah sehari-hari yang ada dalam kehidupan siswa untuk dicari penyelesaiannya. Menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan masalah sehari-hari berguna untuk melatih proses berpikir, karena siswa dapat 

memahami maksud dari permasalahan tersebut dan mampu menyelesaikannya. Selain itu, siswa mendapatkan 

pengetahuan yang baru dari masalah yang diberikan[2].  

Dalam menyelesaikan soal cerita matematika, tidak hanya dibutuhkan kemampuan dalam menghitung 

tapi juga dibutuhkan kemampuan dalam berfikir. Sehingga siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud soal 

tersebut, apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan. Selain itu juga terdapat banyak aspek, di mana siswa 

harus mampu memahami maksud dan permasalahan yang akan diselesaikan, dapat menyusun model 

matematikanya serta mampu mengaitkan permasalahan tersebut dengan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari sehingga dapat menyelesaiakannya dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Menyelesaikan soal atau suatu masalah matematika merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran, 

karena siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang dimiliki saat proses 

pembelajaran untuk diterapkan dalam penyelesaian suatu soal atau sebuah masalah. 

Kesulitan dalam menyelesaikan soal menjadikan siswa melakukan kesalahan. Kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita menjadi salah satu petunjuk untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai konsep 

dasar matematika. Kesalahan tersebut tidak hanya terjadi secara kebetulan saja, tetapi seringkali kesalahan yang 

sama terjadi secara terus-menerus dari tingkat dasar sampai dengan tingkat yang lebih tinggi. Dari kesalahan 

siswa saat menyelesaikan soal cerita perlu diidentifikasi, sehingga tidak akan terulang dengan kesalahan yang 

sama. Untuk itu perlu adanya analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita supaya diketahui 

kesalahan apa saja yang dilakukannya, sehingga guru dapat memberikan  pemecahan masalah yang tepat. 

Pemecahan masalah merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga 

mampu mendorong siswa untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, serta meningkatkan daya nalar. 

Dengan demikian siswa mampu mengimplementasikan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Polya (dalam Hamiyah dan Jauhar, 2014:121) indikator pemecahan masalah yaitu: memahami 

masalah, merencanakan masalah, menyelesaikan masalah, dan melihat kembali. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan, bahwa menyelesaikan soal cerita merupakan salah satu kesulitan yang banyak dialami siswa 

dalam pembelajaran matematika[3]. Pada umumnya siswa mengandalkan rumus tanpa memahami apa yang 

dimaksud pada soal cerita tersebut, hal ini menyalahi langkah-langkah penyelesaian masalah dari Polya yang 

terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dari soal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi fungsi kelas VIII-H SMP Negeri 24 Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; metode tes merupakan cara pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian kepada subjek penelitian. Metode tes 

dalam penelitian ini berbentuk uraian dalam menyelesaikan soal cerita pada materi fungsi. Bentuk soal uraian 

dipilih untuk mendeskripsikan kesalahan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 24 Surabaya dalam menyelesaikan 

soal cerita. Lembar tes dalam penelitian ini berupa 2 soal uraian yang dikerjakan secara individual oleh siswa 

dalam waktu 40 menit. Adapun langkah dalam menentukan soal tes yaitu; menentukan tujuan tes, menyusun 

kisi-kisi soal tes, penulisan soal tes, dan validasi soal tes. Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, 
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soal tes terlebih dahulu diuji validitasnya supaya hasil yang diperoleh dari penelitian ini valid. Dalam hal ini 

para ahli menilai apakah soal tes sudah relevan atau belum.  

Metode selanjutnya yaitu metode wawancara dilakukan untuk mengetahui secara langsung informasi dari 

subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, sehingga dalam melakukan wawancara 

peneliti membawa instrumen pedoman wawancara dan juga perekam audio sebagai alat bantu pelaksanaan 

wawancara. Pemilihan subjek wawancara pada penelitian ini berdasarkan kesalahan terbanyak dari hasil tes 

siswa dalam menyelesaikan soal tes. Dalam hal ini, peneliti melakukan percakapan sedemikian hingga siswa 

yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya serta berkata jujur selama proses wawancara.  

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil analisis data pada penelitian ini adalah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok 

bahasan fungsi. Subyek pada penelitian ini adalah kelas VIII-H SMP Negeri 24 Surabaya. Metode yang 

digunakan dalam analisis data yaitu metode tes dan metode wawancara. Tes yang diberikan berisi dua butir soal 

yang berbentuk uraian. Dalam penelitian ini terdiri dari empat kategori jenis kesalahan yaitu kesalahan fakta, 

kesalahan konsep, kesalahan prinsip, dan kesalahan operasi. 

Hasil analisis data untuk soal nomor 1 diperoleh bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami masalah, yaitu siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan secara lengkap. Kesalahan dalam 

memahami soal akan berdampak saat merencanakan masalah, yaitu siswa tidak membuat model matematika. 

Selanjutnya dalam menyelesakan masalah, siswa mampu menyelesaikannya tetapi beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan aturan matematikanya. Dan pada langkah yang terakhir yaitu melihat kembali penyelesaian 

yang sudah diselesaikan. Seluruh siswa tidak menuliskan keterangan pada sumbu  maupun sumbu  dengan 

benar, sehingga seluruh  siswa melakukan kesalahan langkah Polya yang terakhir. Sedangkan untuk soal nomor 

2, Kesalahan dalam memahami soal akan berakibat pada kesalahan saat merencanakan masalah yaitu siswa 

tidak menerjemahkan soal ke dalam model matematika. Namun hanya beberapa siswa yang tidak mekukan 

langkah kedua dari Polya. Dalam menyelesaikan masalah, beberapa siswa tidak menggunakan aturan-aturan 

matematika sehingga siswa tersebut melakukan kesalahan. Pada langkah yang terakhir yaitu melihat kembali 

penyelesaian yang sudah dibuat, tetapi siswa banyak yang tidak memahami apa yang ditanyakan sehingga 

jawaban tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

Data hasil analisis yang sudah terkumpul dihitung secara keseluruhan untuk menentukan kesalahan 

terbanyak yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi. Dalam penelitain ini, diambil 

tiga subyek yang melakukan kesalahan terbanyak dan akan dilakukan wawancara untuk mengetahui informasi 

secara langsung. Ketiga subyek tersebut adalah SP-6, SP-17, dan SP-25. 

Berdasarkan hasil tes siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi yang sudah direkapitulasi, 

diperoleh data hasil pekerjaan siswa yang melakukan kesalahan paling banyak. 

Hasil analisis lengkap untuk SP-6 telah disajikan pada tabel rangkuman hasil analisis, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Kesalahan SP-6 

Nomor Soal Tahap Polya Jenis Kesalahan 

1 a. Memahami masalah 

b. Merencanakan masalah 

c. Melihat kembali 

a. Konsep  

b. prinsip 

 

2 a.  Memahami masalah 

b. Menyelesaikan masalah 

c. Melihat kembali 

a. Konsep 

b. Prinsip 

c. Operasi 

 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi SP-6 melakukan jenis 

kesalahan konsep, prinsip, dan operasi. Kesalahan konsep diantaranya yaitu kesalahan dalam memahami soal 

sehingga salah dalam menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Selain itu, siswa tidak 

menerjemahkan soal kedalam model matematika. Kesalahan prinsip dan kesalahan operasi dilakukan oleh SP-6 

karena tidak menyelesaikan soal  nomor 2. 

 

Hasil analisis lengkap untuk SP-17 telah disajikan pada tabel rangkuman hasil analisis, sebagai berikut: 
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Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Kesalahan SP-17 

Nomor Soal Tahap Polya Jenis Kesalahan 

1 a. Memahami masalah 

b. Merencanakan masalah 

c. Menyelesaikan masalah 

d. Melihat kembali 

a. Konsep 

b. prinsip  

 

2 a. Memahami masalah 

b. Merencanakan masalah 

c. Melihat kembali 

a. Konsep 

b. Prinsip 

 

 

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi SP-17 melakukan jenis 

kesalahan konsep dan prinsip. Kesalahan konsep yang dilakukan antara lain, kesalahan dalam memahami soal 

sehingga dalam menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan kurang lengkap. Selain itu, siswa tidak 

menerjemahkan soal kedalam model matematika melainkan langsung menyelesaikan soal tes. Kesalahan prinsip 

diantanya yaitu kesalahan dalam menggunakan aturan matematika seperti tidak menuliskan domain pada fungsi 

 dengan benar, salah dalam menuliskan anggota domain relasi, juga tidak menuliskan nama himpunan pada 

domain dan kodomain serta relasinya. 

 

Hasil analisis lengkap untuk SP-25 telah disajikan pada tabel rangkuman hasil analisis, sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Kesalahan SP-25 

Nomor 

Soal 
Tahap Polya 

Jenis 

Kesalahan 

1 a. Memahami masalah 

b. Merencanakan masalah 

c. Menyelesaikan masalah 

d. Melihat kembali 

a. Konsep 

b. prinsip  

 

2 a. Memahami masalah 

b. Merencanakan masalah 

c. Menyelesaikan masalah 

d. Melihat kembali 

a. Konsep 

b. Prinsip 

c. Operasi  

 

 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi SP-25 melakukan semua 

jenis kesalahan yang telah ada indikatornya. Kesalahan konsep yang dilakukan antara lain, kesalahan dalam 

memahami soal yang akan mengakibatkan kurang lengkapnya saat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Selain itu, siswa tidak menerjemahkan soal kedalam model matematika melainkan langsung 

menyelesaikan masalah. Kesalahan prinsip diantanya yaitu kesalahan dalam menggunakan aturan matematika 

seperti menuliskan variabel  pada setiap fungsi . Serta kesalahan operasi karena SP-25 tidak menyelesaikan 

soal nomor 2. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kesalahan paling banyak yang dilakukan 

siswa kelas VIII-H SMP Negeri 24 Surabaya dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi yaitu kesalahan 

konsep yang meliputi salah dalam memahami makna soal, salah dalam menuliskan apa yang diketahui, salah 

dalam menuliskan apa yang ditanya, dan salah dalam menerjemahkan soal kedalam model matematika. Selain 

kesalahan konsep, siswa juga melakukan kesalahan prinsip. Kesalahan prinsip yang dilakukan siswa yaitu 

kesalahan dalam menggunakan aturan-aturan matematika yang terkait dengan materi, khususnya keterangan km 

pada sumbu  dan keterangan tarif pada sumbu , serta salah dalam menuliskan domain pada fungsi  dengan 

benar. 

Sesuai dengan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah untuk mengurangi banyaknya kesalahan 

siswa yang disebabkan oleh kesalahan konsep dan kesalahan prinsip, maka perlu menekankan konsep materi 

fungsi serta memberikan latihan soal cerita yang lebih banyak kepada siswa supaya terbiasa mengerjakan soal 

dengan benar, dan hendaknya siswa lebih rajin belajar dan latihan soal baik di rumah maupun di sekolah serta 

mengkomunikasikan kesulitan-kesulitan yang dialaminya kepada guru maupun kepada teman yang lebih 

menguasai. 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

416 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

V. UCAPAN TERIMA KASIH 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga 

makalah ini dapat menyelesaikan makalah seminar matematika nasional Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

tahun 2017. Dalam menyelesaikan makalah ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Drs. H. Djoko Adi Waluyo, ST., MM., DBA selaku Rektor Univesitas PGRI Adi Buana Surabaya.  

2. Dr. Suhari, SH., M.Si selaku Dekan FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

3. Nur Fathonah, S.Pd., M.Pd. selaku Kaprodi Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

4. Lydia Lia Prayitno, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan 

bimbingan dan saran dalam penulisan penelitian ini. 

5. Sri Rahmawati Fitriatien, S.Pd., M.Si selaku dosen Mata Kuliah Seminar Nasional. 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang telah memberikan bekal ilmu 

pendidikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

7. Kasimin, S. Pd., selaku kepala sekolah SMP Negeri 24 Surabaya. 

8. Drs. Hernowo Widodo selaku guru pamong SMP Negeri 24 Surabaya. 

9. Siswa kelas VIII-H SMP Negeri 24 Surabaya. 

10. Bapak dan ibu serta keluarga tercinta yang telah membantu baik berupa materi maupun dorongan 

semangat serta doa yang mengiringi langkah skripsi sampai saat ini. 

11. Rekan-rekan mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah memberi bantuan dalam 

dorongan moral dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang telah memberi semangat serta telah turut membantu dalam penulisan skripsi ini. 

 

VI. DAFTAR PUSTAKA 

[1] Abdurrahman, Mulyono. 2012. Anak Kesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

[2] Hamiyah, Nur dan Muhmammad Jauhar. 2014. Strategi Belajar-Mengajar di Kelas. Jakarta: Prestasi 

Pustaka.  

[3] Hidayati, Wiwin Sri. 2010. Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Program Linier Siswa Kelas XI SMK 

Tribuana Jombang. Peran Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya 

Manusia yang Profrsional. ISBN: 978-979-3870-72-4. Hal 46-61. 

[4] Nurwahidah. 2013. Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Materi Luas Permukaan Serta Volume 

Prisma Siswa Kelas VIII Semester genap SMP Negeri 1 Barru. Jurnal Nalar Pendidikan. Vol. 1, No. 

1. Hal 32-37. 

[5] Suhita, Rintis dan Rashar Sjahruddin. 2013. Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Cerita dalam 

Matematika. Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo. Vol. 1, No. 2. Hal 37-46. 

[6] Ulifa, Siti Nur dan Dzulkifli Effendy. 2014. Hasil Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika pada Materi Relasi. Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo. Vol. 2, No.1. 

Hal 123-133. 

[7] Umam, Muhammad Dliwaul. 2014. Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Materi Operasi Hitung Pecahan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Vol. 3, No. 3. Hal 131-134.  



417 | I S B N : X X X - X X X - X X X  
 

Analisis Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah 

Pada Materi Persamaan Garis Lurus Kelas VIII SMP Negeri 

24 Surabaya 
 

 

Grace Ezranda Amarya 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

graceamarya@yahoo.co.id 

 

 
Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika khususnya pada soal cerita masih 

tergolong sangat rendah. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak siswa yang masih tidak 

dapat menyelesaikan soal matematika dikarenakan siswa kurang memahami hal-hal yang 

perlu diperhatikan sebelum menyelesaikan soal. Sehingga banyak siswa mengalami kesulitan 

ketika menghadapi permasalahan yang diberikan oleh guru. Salah satu metode pemecahan 

masalah adalah menggunakan metode pemecahan masalah menurut Polya. Berdasarkan hal 

tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah bentuk soal cerita pada materi persamaan garis lurus. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah tes dan wawancara. Soal tes berupa 2 butir soal cerita yang divalidasi oleh 

validator kemudian diberikan kepada seluruh siswa kelas VIII-B SMP Negeri 24 Surabaya. 

Tes dilakukan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkatan kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki siswa. Selanjutnya dari masing-masing tingkatan diambil 1 siswa untuk 

dilakukan wawancara. Hasil tes dan wawancara akan dianalisis peneliti menggunakan teori 

Polya. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 24 Surabaya dari 

masing-masing 5 tingkatan kemampuan siswa dalam memecahkanan masalah matematika. 

Berdasarkan hasil tes 35 siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi persamaan garis 

lurus, peneliti mengelompokkan siswa ke dalam lima tingkatan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. Untuk kategori tingkat 1 adalah 52 siswa, sehingga diperoleh 

presentase 74,28%. Kategori tingkat 2 adalah 7 siswa, sehingga diperoleh presentase 10%. 

Kategori tingkat 3 adalah 6 siswa, sehingga diperoleh presentase  8,57%. Kategori tingkat 4 

adalah 1 siswa, sehingga diperoleh presentase 1,42%. Kategori tingkat 5 adalah 4 siswa, 

sehingga diperoleh presentase 5,71%. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah materi persamaan garis lurus berada pada kategori tingkat 1. 

 

Kata kunci: kemampuan, persamaan garis lurus, teori polya, pemecahan masalah 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu komponen utama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kehidupan 

manusia. Pendidikan dikatakan berpengaruh karena didalam kegiatan pendidikan terjadi suatu proses yang 

awalnya seseorang tidak bisa menjadi bisa. Melalui pendidikan, manusia dapat mempunyai karir yang baik serta 

dapat bertingkah laku dengan sopan menurut norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dampak positif 

dari pendidikan itu sendiri adalah manusia dapat mencapai apa yang dicita-citakan dan menata masa depannya 

sesuai dengan tujuan hidupnya.  

Dalam proses pembelajaran di sekolah terutama didalam kelas, terjadi hubungan interaksi antara guru 

dengan siswa. Pembelajaran di kelas akan berjalan efektif, apabila guru bisa berinteraksi sebaik mungkin 

dengan siswa. Pembelajaran matematika memiliki peranan penting karena matematika merupakan ilmu dasar 

yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah menurut Wardhani (dalam Delyana, 2015:26) adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh[1]. Untuk itu, belajar matematika dibutuhkan kemampuan penalaran yang baik agar siswa dapat 

memecahkan suatu masalah. 
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Pemecahan masalah merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki siswa. Menurut Bruner (dalam 

Uno, 2008:133) inti dari belajar memecahkan masalah matematika terletak pada bagaimana informasi yang 

didapatkan dan disimpan didalam memori sehingga mudah dipanggil pada saat seseorang dihadapkan pada 

situasi permasalahan yang baru[2]. Masih banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan soal matematika 

dikarenakan siswa kurang memahami konsep matematika, kemudian belum bisa mengubahnya ke dalam bentuk 

matematika, bahkan belum bisa memahami cara pengoperasiannya. 

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih belum berkembang secara optimal. Siswa kurang 

mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Untuk itu, dalam 

memecahkan masalah peneliti ingin menggunakan teori Polya. Menurut Polya (dalam  Mawaddah, 2015:167) 

terdapat empat fase kemampuan memecahkan masalah sebagai berikut[3].  

1. Memahami masalah  

Pada fase memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah. Setiap masalah yang tertulis, bahkan 

yang paling mudah sekalipun harus dibaca berulang kali dan informasi yang terdapat dalam masalah 

dipelajari dengan seksama. 

2. Membuat rencana pemecahan masalah  

Dalam proses pembelajaran pemecahan masalah, siswa dituntut untuk memiliki pengalaman menerapkan 

berbagai macam strategi pemecahan masalah. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah  

Untuk mencari solusi yang tepat dalam memecahkan masalah, rencana yang sudah dibuat harus 

dilaksanakan dengan hati-hati.  

4.   Melihat (mengecek) kembali  

Selama melakukan pengecekan, solusi masalah harus dipertimbangkan. Solusi harus tetap cocok terhadap 

akar masalah meskipun kelihatan tidak beralasan. 

Tujuan dari empat fase langkah polya adalah untuk memperoleh kemampuan kognitif siswa dalam memecahkan 

masalah secara tuntas. Siswa harus sering diberikan latihan-latihan soal khususnya dalam pembelajaran 

matematika agar kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah dapat berkembang.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. Untuk itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Kemampuan Siswa dalam 

Memecahkan Masalah pada Materi Persamaan Garis Lurus Kelas VIII SMP Negeri 24 Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif -kualitatif. Penelitian dilakukan kepada siswa kelas VIII-B 

SMP Negeri 24 Surabaya dengan rincian 17 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 24 Surabaya dari masing-masing 5 tingkatan kemampuan siswa yang 

ditetapkan peneliti. 

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrument pendukung terdiri dari lembar 

tes dan wawancara. Peneliti membuat soal tes berupa 2 butir soal cerita yang divalidasi oleh validator kemudian 

diberikan kepada siswa kelas VIII-B SMP Negeri 24 Surabaya. Lembar tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan Teori Polya. Sedangkan wawancara digunakan 

untuk memperkuat data hasil tes kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah yang di analisis 

berdasarkan Teori Polya, kemudian dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan kemampuan pemecahan masalah. 

Sedangkan data hasil wawancara untuk mendukung data hasil tes kemampuan siswa dari subyek penelitian. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, siswa mengerjakan soal tes berjumlah 2 soal materi persamaan garis lurus. Untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika, maka akan disajikan hasil dan analisis 

data sebagai berikut. 
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Tabel 1. Data pengelompokan tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nomer 1 

Kategori tingkatan kemampuan siswa Jumlah siswa 

Tingkat 1 27 

Tingkat 2 1 

Tingkat 3 2 

Tingkat 4 1 

Tingkat 5 4 

Berdasarkan tabel 1 data pengelompokan tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat 

dilihat bahwa jumlah siswa kategori tingkat 1 yaitu siswa tidak mampu sama sekali melaksanakan empat 

langkah pemecahan masalah berjumlah 27 siswa. Untuk kategori tingkat 2 yaitu siswa mampu memahami 

masalah berjumlah 1 siswa.  Untuk kategori tingkat 3 yaitu siswa mampu melaksanakan tahap memahami 

masalah dan menyusun rencana penyelesaian berjumlah 2 siswa. Untuk kategori tingkat 4 yaitu siswa mampu 

melaksanakan tahap memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, dan tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian berjumlah 1 siswa. Sedangkan untuk kategori tingkat tingkat 5 yaitu siswa mampu melaksanakan 

tahap memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan tahap 

menarik kesimpulan berjumlah 4 siswa. 

 

Tabel 2. Data pengelompokan tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nomer 2 

 

Kategori tingkatan kemampuan siswa Jumlah siswa 

Tingkat 1 25 

Tingkat 2 6 

Tingkat 3 4 

Tingkat 4 0 

Tingkat 5 0 

Berdasarkan tabel 2 data pengelompokan tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat 

dilihat bahwa jumlah siswa kategori tingkat 1 yaitu siswa tidak mampu sama sekali melaksanakan empat 

langkah pemecahan masalah berjumlah 25 siswa. Untuk kategori tingkat 2 yaitu siswa mampu memahami 

masalah berjumlah 6 siswa.  Untuk kategori tingkat 3 yaitu siswa mampu melaksanakan tahap memahami 

masalah dan menyusun rencana penyelesaian berjumlah 4 siswa. Untuk kategori tingkat 4 yaitu siswa mampu 

melaksanakan tahap memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, dan tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian berjumlah 0 siswa. Sedangkan untuk kategori tingkat 5 yaitu siswa mampu melaksanakan tahap 

memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan tahap menarik 

kesimpulan berjumlah 0 siswa. 

B. Analisis Data Dan Pembahasan 

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengambil 1 subjek penelitian dari tiap masing-masing tingkatan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah. Setelah subjek penelitian ditentukan, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa 

pertanyaan. Berdasarkan hasil tes serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada subjek 

penelitian, maka kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Soal nomor 1 

1. Kategori Tingkat 1 

Dengan melihat hasil jawaban serta hasil wawancara peneliti dengan siswa kategori tingkat 1 secara 

keseluruhan, terlihat bahwa siswa belum mampu sama sekali melaksanakan empat langkah pemecahan masalah 

Polya yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian serta 

menarik kesimpulan. Terlihat dari lembar tes yang tidak dikerjakan sama sekali. 
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2. Kategori Tingkat 2 

Siswa kategori tingkat 2 dalam memecahkan masalah terlihat mampu melaksanakan tahap memahami 

masalah yaitu menentukan apa yang diketahui dan ditanya dengan benar. Tetapi, pada saat tahap menyusun 

rencana penyelesaian, siswa tersebut kurang tepat dalam menuliskan rumus kemiringan yang akan digunakan 

dalam tahap melaksanakan rencana penyelesaian.  

3.  Kategori Tingkat 3 

Hasil jawaban dan hasil wawancara peneliti dengan siswa kategori tingkat 3, terlihat bahwa siswa mampu 

melaksanakan tahap memahami masalah serta dapat menyusun rencana penyelesaian. Tetapi,  pada saat tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian siswa hanya menuliskan sebagian saja cara penyelesaiannya sehingga tidak 

dapat memperoleh hasil jawaban. 

4. Kategori Tingkat 4 

Dengan melihat hasil jawaban serta hasil wawancara peneliti dengan siswa kategori tingkat 4, siswa mampu 

melaksanakan tahap memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian dan melaksanakan rencana 

penyelesaian sampai selesai. Sehingga siswa dapat memperoleh hasil jawaban dengan benar pada soal nomor 1. 

Akan tetapi, pada saat tahap menarik kesimpulan siswa tidak mampu melaksanakan tahap tersebut.  

5.   Kategori Tingkat 5 

Siswa kategori tingkat 5, terlihat bahwa siswa mampu melaksanakan empat langkah pemecahan masalah 

Polya. Siswa mampu memahami masalah seperti halnya dapat menuliskan diketahui dan ditanya dengan tepat, 

selanjutnya dapat menyusun rencana penyelesaian seperti menuliskan rumus kemiringan dengan benar. Selain 

itu, siswa tersebut juga dapat melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik sehingga memperoleh jawaban 

dengan benar dan dapat menarik kesimpulan. 

 

Soal nomor 2 

1. Kategori Tingkat 1 

Hasil jawaban dan hasil wawancara peneliti dengan siswa kategori tingkat 1 secara keseluruhan, terlihat 

bahwa siswa belum mampu sama sekali melaksanakan empat langkah pemecahan masalah Polya yaitu 

memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian serta menarik 

kesimpulan. Hal tersebut dikarenakan siswa tidak dapat mengerjakan sama sekali permasalahan yang terdapat 

pada lembar tes. 

2.   Kategori Tingkat 2 

Dengan melihat hasil jawaban dan menyimak hasil wawancara peneliti dengan siswa kategori tingkat 2, 

siswa mampu melaksanakan tahap memahami masalah. Tetapi pada tahap menyusun rencana penyelesaian, 

siswa kurang tepat dalam menuliskan rumus yang akan digunakan dalam tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian. Sehingga siswa hanya mampu melaksanakan tahap memahami masalah. 

3. Kategori Tingkat 3 

Hasil jawaban dan hasil wawancara peneliti dengan siswa kategori tingkat 3, terlihat bahwa siswa mampu 

melaksanakan tahap memahami masalah serta dapat menyusun rencana penyelesaian. Tetapi,  pada saat tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian siswa tersebut belum selesai mengerjakan. Siswa hanya menuliskan 

sebagian saja cara penyelesaiannya sehingga tidak dapat memperoleh hasil jawaban. 

4. Kategori Tingkat 4 

Untuk kategori tingkat 4 yaitu siswa mampu melaksanakan tahap memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, dan tahap melaksanakan rencana penyelesaian berjumlah 0 siswa. Sehingga pada kategori tingkat 

4 ini, peneliti tidak dapat memilih siswa sebagai subjek penelitian. 

5. Kategori Tingkat 5 

Pada kategori tingkat 5 yaitu siswa mampu melaksanakan tahap memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan tahap menarik kesimpulan berjumlah 0 siswa. Sehingga 

pada kategori tingkat 5 ini, peneliti tidak dapat memilih siswa sebagai subjek penelitian untuk dideskripsikan 

kemampuan yang dimiliki. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil penelitian berdasarkan 5 tingkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, dapat disimpulkan 

jumlah siswa untuk kategori tingkat 1 adalah 52 siswa dengan presentase 74,28%. Jumlah siswa kategori tingkat 

2 adalah 7 siswa, sehingga diperoleh presentase 10%. Jumlah siswa untuk kategori tingkat 3 adalah 6 siswa, 

diperoleh presentase 8,57%. Jumlah siswa kategori tingkat 4 adalah 1 siswa, sehingga diperoleh presentase 

1,42%. Jumlah siswa untuk kategori tingkat 5 adalah 4 siswa, diperoleh presentase 5,71%. Sehingga dapat 
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disimpulkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah materi persamaan garis lurus berada pada kategori 

tingkat 1. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran dari peneliti ialah sebagai berikut: 

1. Diharapkan siswa lebih banyak latihan soal terutama pada soal cerita agar dapat menumbuhkan kesadaran 

siswa pentingnya kemampuan memecahkan masalah matematika. 

2. Sebaiknya guru menerapkan tahap Polya agar dapat mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Sehingga siswa akan terbiasa menggunakan proses penyelesaian soal 

cerita sesuai dengan tahap Polya tersebut. 

3. Disarankan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sebaiknya memilih subjek yang lebih 

beragam untuk memaksimalkan hasil dan mengambil subjek yang diwawancarai minimal dua siswa.  
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Dalam mempelajari matematika tidak lepas dari berbagai permasalahan. Masalah 

yang ditemukan dalam metematika biasanya dalam menyelesaikan soal berbentuk 

uraian, yaitu soal cerita. Soal-soal ini digunakan sebagai alat ukur keberhasilan proses 

pembelajaran serta untuk mengetahui dimana letak kesalahan peserta didik. Dalam 

menyelesaikan soal cerita, peserta didik sering melakukan kesalahan pada tahapan-

tahapan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu dimana letak kesalahan serta 

penyebab peserta didik melakukan kesalahan tersebut  dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika pada materi Trigonometri berdasarkan tahapan Newman di SMA 

Kartika IV-3 Surabaya?, yang memiliki tujuan mendeskripsikan letak kesalahan serta 

penyebab peserta didik melakukan kesalahan pada materi Trigonometri. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA Kartika IV-3 Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga peserta didik 

kelas XI-IPA 3 yang dipilih berdasarkan variasi kesalahan. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes dan wawancara. Tes yang dilakukan digunakan untuk 

mengetahui letak kesalahan, kemudian wawancara digunakan untuk mengetahui letak 

kesalahan subjek penelitian. Tes dilakukan dengan memberikan dua nomor soal yang 

berbentuk soal cerita. Letak kesalahan dibagi menjadi lima tahapan berdasarkan 

tahapan Newman, yaitu tahap membaca, memahami masalah, transformasi masalah, 

keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir. Berdasarkan analisis data, 

simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variasi kesalahan yang dilakukan 

peserta didik kelas XI-IPA 3 SMA Kartika IV-3 Surabaya. Kesalahan pada tahap 

membaca dilakukan karena kurang teliti dalam membaca soal. Kesalahan pada tahap 

memahami masalah dilakukan karena terburu-buru serta kebiasaan melewati tahap 

ini. Kesalahan pada tahap transformasi masalah dilakukan karena kebiasaan dalam 

mengerjakan soal cerita. Kesalahan pada tahap keterampilan proses dilakukan karena 

kurang teliti dalam menghitung jawaban. Serta yang terakhir kesalahan pada tahap 

penulisan jawaban akhir dilakukan karena kebiasaan tidak menuliskan kesimpulan 

dan hanya mengerjakan soal dengan cara cepat. 

 

Kata kunci:  Tahapan Newman, Analisis Kesalahan Peserta Didik, Trigonomet 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika ialah sebuah ilmu dasar yang mengalami perkembangan yang baik dalam segi teori maupun 

terapan. Sebagai suatu ilmu dasar, matematika digunakan di segala bidang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, dalam dunia pendidikan matematika dipelajari oleh semua peserta didik dari mulai tingkat taman 

kanak-kanak (TK) hingga tingkat perguruan tinggi. 

Sebagai sebuah ilmu dasar baik dalam segi terapannya ataupun segi penalarannya, matematika memiliki 

peranan penting dalam upaya pengembangan IPTEK. Hal tersebut mempunyai arti bahwa batas tertentu 

mailto:gladyscahyono2818@gmail.com
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matematika perlu dikuasai oleh setiap warga Indonesia, baik dalam peranan ataupun pola pikirnya. Dalam 

pendidikan, seorang peserta didik dikatakan mampu menguasai mata pelajaran matematika apabila peserta didik 

tersebut mampu memperoleh nilai diatas standart penilaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di SMA Kartika IV-3 Surabaya dengan kurikulum yang berlaku 

adalah kurikulum 2013. 

Berdasarkan pengalaman peneliti, peserta didik sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal 

cerita pada materi trigonometri. Salah satu kesalahannya terletak pada peserta didik yang tidak mampu 

mengubah kalimat dalam soal ke dalam bentuk matematika. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik kurang 

memahami konsep matematika dengan tepat. Selain itu, tidak sedikit pula peserta didik yang sering melakukan 

kesalahan dalam menghafal rumus-rumus trigonometri, sehingga peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan 

soal materi trigonometri. 

Salah satu penyebab kesalahan peserta didik ialah kesulitan. Hal ini berarti bahwa kesalahan peserta didik 

dalam memecahkan suatu masalah adalah salah satu indikator bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam 

belajar. Oleh sebab itu, peserta didik yang kesulitan dalam belajar akan berujung melakukan kesalahan dalam 

memecahkan masalah yang telah diberikan oleh pendidik sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik di sekolah yang akan cenderung rendah. 

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kesalahan adalah kekeliruan; kekhilafan; sesuatu 

yang salah; perbuatan yang salah (melanggar hukum). Sehingga kesalahan peserta didik dapat diartikan sebagai 

suatu perbuatan salah, perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik dikatakan telah 

melakukan kesalahan apabila peserta didik tersebut mengerjakan soal dengan tidak benar. Ketidakbenaran yang 

dimaksud disini biasanya terjadi pada proses penyelesaian soal dan juga bisa terjadi pada hasil akhir. 

Menurut Siyami Intan Kumala Dewi dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII 

Dalam Menyelesaikan Soal Pada Materi Faktorisasi Bentuk Aljabar SMP Negeri 1 Kamal Semester Gasal 

Tahun 2013/2014”, kesalahan merupakan suatu bentuk penyimpangan, yang berarti bahwa kesalahan 

merupakan penyimpangan dari suatu hal yang diketahui kebenarannya. Dalam proses pembelajaran matematika, 

peserta didik biasanya melakukan kesalahan ketika peserta didik menyelesaikan suatu soal tertentu. Kesalahan 

ini bisa dilakukan oleh peserta didik karena beberapa hal, misalnya dalam kondisi sakit, tegang, takut, tidak 

memahami materi yang diajarkan dan lain sebagainya. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan belajar yang dialami peserta didik yaitu 

dengan menganalisis kesalahan hasil belajar peserta didik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Newman. Menurut Newman, seorang peserta didik harus melewati serangkaian rintangan dalam 

menyelesaikan sebuah soal yang dikerjakannya, rintangan yang dimaksud adalah membaca atau mengkodekan 

masalah, memahami masalah, transformasi masalah, keterampilan proses, dan penulisan jawaban akhir. 

Dari penjelasan diatas, muncul permasalahan: (1) Dimana letak kesalahan peserta didik SMA dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika pada materi trigonometri berdasarkan Newman di SMA Kartika IV-3 

Surabaya?, (2) Apa saja penyebab peserta didik SMA melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika pada materi trigonometri berdasarkan Newman di SMA Kartika IV-3 Surabaya?. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan letak 

kesalahan peserta didik SMA dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada materi trigonometri 

berdasarkan Newman di SMA Kartika IV-3 Surabaya serta mendeskripsikan penyebab peserta didik SMA 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi trigonometri berdasarkan Newman di 

SMA Kartika IV-3 Surabaya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2015:224), “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Berdasarkan dengan data yang 

diperoleh, tujuan, serta kegunaan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dikarenakan tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

menganalisa sebuah masalah nyata dalam dunia pendidikan, terutama masalah kesalahan yang dilakukan peserta 

didik SMA dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada materi trigonometri. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara.Subjek penelitian ini diambil 3 peserta 

didik dari 25 orang peserta didik kelas XI-IPA 3. Subjek penelitian ini diambil secara acak berdasarkan variasi 

kesalahan yang dilakukan peserta didik.Tes dilberikan untuk mengetahui letak kesalahan peserta didik, 

sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui penyebab peserta didik melakukan kesalahan tersebut. 

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, 

serta verifikasi data. 

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tahapan Newman yang mempunyai lima tahapan sesuai yang 

dijelaskan diatas. Setelah diadakan tes tertulis, maka didapat lrtak kesalahan yang dilakukan peserta didik. Pada 

soal nomor 1, total kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh peserta didik adalah sebanyak 4 tahap. Peserta 

didik yang melakukan total kesalahan sebanyak 4 ini merupakan peserta didik yang melakukan kesalahan pada 

T1, T2, T4, dan T5. Jumlah peserta didik yang melakukan kesalahan pada 4 tahap ini sebanyak 7 orang peserta 

didik, yaitu peserta didik dengan nomor absen 2, 6, 7, 10, 11, 13, dan 25. Selain melakukan kesalahan pada T1, 

T2, T4, dan T5, terdapat peserta didik yang melakukan  kesalahan pada tahap yang lain. Kesalahan lain yang 

dimaksud adalah kesalahan pada T2, T3, dan T5. Peserta didik yang melakukan kesalahan pada 3 tahapan ini 

sebanyak 10 orang peserta didik dengan nomor absen 1, 4, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 23, dan 24. Selain itu terdapat 

pula peserta didik yang melakukan kesalahan pada 2 tahap yang lain lagi, yaitu pada T2 dan T5 sebanyak 5 

orang peserta didik dengan nomor absen 12, 14, 15, 17, dan 18. Lain dari kelima peserta didik ini, terdapat pula 

seorang peserta didik yang melakukan kesalahan dengan total kesalahan sebanyak 2. Tetapi seorang peserta 

didik ini melakukan kesalahan pada tahap yang lain, yaitu pada T3 dan T5, peserta didik ini nomor absen 3. 

Kemudian hanya tersisa 2 orang peserta didik yang hanya melakukan sebuah kesalahan pada T5, yaitu peserta 

didik dengan nomor absen 5 dan 19. 

Selanjutnya soal nomor 2, total kesalahan terbanyak pada soal nomor 2 adalah sebanyak 3 kesalahan yang 

dilakukan oleh 13 orang peserta didik. Letak kesalahan yang dilakukan 13 peserta didik ini adalah pada T2, T3, 

dan T5. Peserta didik yang melakukan kesalahan pada tiga tahap ini adalah peserta didik dengan nomor absen 1, 

4, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Selain 13 peserta didik ini, terdapat 11 peserta didik yang 

melakukan kesalahan dengan total 2 tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah pada T2 dan T5. Nomor absen dari 

11 peserta didik ini adalah 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, dan 25. Terakhir dari 25 peserta didik yang mengikuti 

tes tertulis, seorang peserta didik nomor absen 5 tidak melakukan kesalahan apapun pada soal nomor dua ini.  

Kemudian sumber data diperoleh dari tes dengan 2 butir soal cerita dan hasil wawancara materi 

trigonometri. Sebelum diujikan pada peserta didik, soal tersebut telah divalidasi oleh validator. Tes ini 

dilaksanakan pada peserta didik kelas XI-IPA 3 SMA Kartika IV-3 Surabaya dengan total 25 peserta didik yang 

digunakan untuk penentuan subjek penelitian. Subjek terpilih berdasarkan variasi kesalahan yang dilakukan 

peserta didik, kemudian subjek penelitian diberikan kode untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan. Data 

subjek tersebut sebagai berikut. 

Tabel 1. Letak Kesalahan Subjek Penelitian 

No. 

Abs 

Letak Kesalahan Pada 

Soal No. 1 

Letak Kesalahan Pada 

Soal No. 2 

Jumlah 

Kesalahan 

Kode 

Subjek 

2. T1,T2,T4,T5 T2 dan T5 6 S1 

8. T2,T3, T5 T2,T3,T5 6 S2 

17. T2 dan T5 T2 dan T5 4 S3 

 

Setelah menentukan subjek penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan masing-masing subjek 

penelitian secara bergiliran. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kesalahan peserta didik. 

1. Analisis Kesalahan Subjek Pertama (S1) 

a. Kesalahan S1 Pada Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1, S1 melakukan kesalahan pada T1, T2, T4, T5. Setelah diwawancara, ternyata penyebab 

S1 melakukan kesalahan adalah sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T1 karena kurang teliti dalam membaca, sehingga S1 melakukan 

kesalahan dalam menuliskan keterangan dari apa yang dibaca S1. 

2) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T2 adalah karena S1 terburu-buru dalam mengerjakan soal, 

sehingga lupa tidak menuliskan diketahui dan ditanya. 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

425 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

3) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T4 karena kurang teliti dan tidak memahami soal yang 

diberikan. 

4) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T5 karena kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah 

kebiasaan tidak menuliskan jawaban akhir pada saat S1 selesai menyelesaikan soal. 

b. Kesalahan S1 Pada Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 2, S1 melakukan kesalahan pada T2 dan T5. Penyebab S1 melakukan kesalahan adalah 

sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T2 terburu-buru dalam menyelesaikan soal. 

2) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T5 tidak mempunyai kebiasaan menuliskan jawaban akhir atau 

kesimpulan setelah S1 mendapatkan jawaban yang diinginkan. 

 

2. Analisis Kesalahan Subjek Kedua (S2) 

a. Kesalahan S2 Pada Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 2, S2 melakukan kesalahan pada T2, T3, T5. Penyebab S2 melakukan kesalahan adalah 

sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T2 karena S2 terbiasa mengerjakan suatu soal tanpa menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanya. 

2) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T3 S2 kesulitan dalam memahami soal, jadi S2 tidak dapat 

menggambarkan permisalan dari apa yang diketahui. 

3) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T5 S2 kebiasaan tidak menyelesaikan sebuah soal tanpa 

melewati langkah-langkah sesuai tahapan penyelesaian. 

 

b. Kesalahan S2 Pada Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 2, S2 melakukan kesalahan pada T2, T3, T5. Penyebab S2 melakukan kesalahan adalah 

sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T2 karena S2 lupa tidak menuliskan dikeetahui dan ditanya. 

2) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T3 adalah lupa karena kebiasaan. 

3) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T5adalah lupa karena kebiasaan. 

 

3. Analisis Kesalahan Subjek Ketiga (S3) 

a. Kesalahan S3 Pada Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1, S3 melakukan kesalahan pada T2 dan T5. Penyebab S3 melakukan kesalahan adalah 

sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T2 adalah S3menyelesaikan soaldengan cara gampang tanpa 

harus menggunakan langkah-langkah yang ribet, sehingga S3 langsung menuliskan penyelesaiannya saja 

pada lembar jawaban tanpa memperhatikan prosedur pengerjaan matematika. 

2) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T5adalah S3menyelesaikan soaldengan cara gampang tanpa 

harus menggunakan langkah-langkah yang ribet, sehingga S3 langsung menuliskan penyelesaiannya saja 

pada lembar jawaban tanpa memperhatikan prosedur pengerjaan matematika. 

 

b. Kesalahan S3 Pada Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 1, S3 melakukan kesalahan pada T2 dan T5. Penyebab S3 melakukan kesalahan adalah 

sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T2 karena kebiasaan S3 menyelesaikan suatu soal dengan cara 

cepat. 

2) Penyebab S1 melakukan kesalahan pada T5 karena kebiasaan S3 menyelesaikan suatu soal dengan cara 

cepat. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan dari analisis data dalam penelitian ini, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

a. Letak kesalahan yang dilakukan subjek penelitian di SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi Trigonometri adalah sebagai berikut. 

1) Kesalahan yang dilakukan subjek penelitian pertama (S1) 

S1 mewakili peserta didik yang melakukan kesalahan pada 4 tahapan, diantaranya adalah. 

a) Tahap membaca (T1), 

b) Tahap memahami masalah (T2), 
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c) Tahap keterampilan proses (T4), dan 

d) Tahap penulisan jawaban akhir (T5). 

2) Kesalahan yang dilakukan subjek penelitian kedua (S2) 

S2 mewakili peserta didik yang melakukan kesalahan pada 3 tahapan, diantaranya adalah. 

a) Tahap memahami masalah (T2), 

b) Tahap transformasi masalah (T3), dan 

c) Tahap penulisan jawaban akhir (T5). 

3) Kesalahan yang dilakukan subjek penelitian ketiga (S3)  

S3 mewakili peserta didik yang melakukan kesalahan pada 2 tahapan, diantaranya adalah. 

a) Tahap memahami masalah (T2), dan 

b) Tahap penulisan jawaban akhir (T5). 

 

b. Penyebab kesalahan yang dilakukan subjek penelitian di SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi Trigonometri adalah sebagai berikut. 

1) Penyebab S1 melakukan kesalahan, berikut uraiannya. 

a) Pada tahap T1, S1 salah pada T1 karena kurang teliti saat membaca soal. 

b) Pada tahap T2, S1 salah pada T2 karena terburu-buru dalam menyelesaikan soal sehingga tidak menulis 

diketahui ditanya. 

c) Pada tahap T4, S1 salah pada T4 karena kurang teliti dalam menyelesaikan penyelesaian soal sehingga 

salah mensubtitusikan angka. 

d) Pada tahap T5, S1 salah pada T5 karena kebiasaan S1 yang tidak menuliskan kesimpulan penyelesaian. 

2) Penyebab S2 melakukan kesalahan, berikut uraiannya. 

a) Pada tahap T2, S2 salah pada T2 karena kebiasaan tidak menulis diketahui ditanya dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

b) Pada tahap T3, S2 salah pada T3 karena kesulitan memahami soal dan kebiasaan tidak menggambarkan 

permisalan dari apa yang diketahui. 

c) Pada tahap T5, S2 salah pada T5 karena lupa akibat kebiasaan tidak menuliskan kesimpulan 

penyelesaian. 

3) Penyebab S3 melakukan kesalahan, berikut uraiannya. 

a) Pada tahap T2, S3 salah pada T2 karena kebiasaan menggunakan cara cepat dalam menyelesaikan soal 

cerita. 

b) Pada tahap T5, S3 salah pada T5 karena kebiasaan menggunakan cara cepat dalam menyelesaikan soal 

cerita. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana telah disimpulkan diatss, maka peneliti dapat 

mengemukakan beberapa saran. Diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Pendidik 

1) Seharusnya, sebagai seorang pendidik yang baik tidak hanya menekankan pada latihan-latihan soal. Akan 

tetapi pendidik juga harus menekankan pada langksh-langkah penyelesaian yang benar, sehingga peserta 

didik tidak hanya mampu menyelesaikan sebuah soal dengan hasil yang benar, melainkan peserta didik 

mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah soal pada materi Trigonometri khususnya pada 

soal yang berbentuk uraian seperti soal cerita dimana banyak peserta didik yang melakukan kesalahan pada 

langkah penyelesaiannya. 

2) Seharusnya pendidik membiasakan peserta didik menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan langkah-

langkah penyelesaian, tidak langsung menyelesaikan soal hanya dengan perhitungan yang benar, sehingga 

peserta didik mampu memahami bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal cerita yang baik dan benar. 

 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Dalam menyelesaikan soal uraian, diharapkan peserta didik harus lebih teliti dalam membaca dan 

memahami soal. Sehingga tidak akan melakukan kesalahan pada langkah-langkah penyelesaian yang telah 

diajarkan. 

2) Dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu menghafal rumus-rumus yang 

telah diberikan. Akan tetapi lebih memahami cara menyelesaikan soal yang diberikan. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan baik dan tepat pada 
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2016/2017 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya. 

Makalah ini berjudul “Analisis Kesalahan Siswa SMA Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Pada 

Materi Trigonometri Berdasarkan Newman di SMA Kartika IV-3 Surabaya”. Dalam proses menyelesaikan 

makalah ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, dengan 

segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
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4. Lydia Lia Prayitno, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing penelitian yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, serta pikiran dalam membimbing dan melancarkan penyusunan makalah ini. 

5. Hariadi, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMA Kartika IV-3 Surabaya yang telah memberikan ijin penelitian. 

6. Dra. Endang Purwati, selaku guru pamong di SMA Kartika IV-3 Surabaya. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 

8. Bapak dan Ibu Guru serta para peserta didik SMA Kartika IV-3 Surabaya, khususnya peserta didik kelas 

XI-IPA 3. 

9. Kedua orang tua serta saudara-saudara penulis tercinta, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan 

doa serta dukungan baik secara moril maupun materil. 

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang selalu bersedia memberikan kritikan yang membangun, 

serta tidak henti memberikan dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

11. Serta seluruh pihak yang turut membantu kelancaran penelitian serta penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Dalam penyusunan makalah ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa banyak siswa disekolah 

memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Berdasarkan hasil 

observasi data yang dilakukan peneliti secara nyata dilapangan salah satunya di 

sekolah SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017 bahwa prestasi belajar 

dalam mata pelajaran Matematika dirasa masih kurang maksimal. Karena proses 

pembelajaran yang digunakan yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru 

seperti mengajar dengan menggunakan metode  ceramah, hal tersebut membuat siswa 

merasa bosan dan jenuh dalam kegiatan belajar khususnya pada pembelajaran 

matematika. untuk menciptakan siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar disekolah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik yaitu 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD, guna mencapai peningkatan prestasi 

belajar siswa yang maksimal, khususnya mata pelajaran matematika.Tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions) terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-

2017 . Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Metode pengumpulan data 

yang digunakan peneliti adalah metode tes. Dimana populasinya adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya, sedangkan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik random (acak), dimana sampel yang diteliti adalah dua kelas 

yaitu kelas VII F berjumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan VII E berjumlah 

36 siswa sebagai kelas kontrol.  Setelah penulis mengadakan penelitian dengan 

menggunakan metode diatas, penulis menggunakan rumus Uji-t, maka diperoleh thitung 

sebesar 3,59 dan dk sebesar 70 dengan taraf signifikan 0,05, dan ttabel  sebesar  

  sehingga thitung  > ttabel  hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh  model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team-Achievement Division) terhadap prestasi belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017. 

 

Kata Kunci :Prestasi Belajar Matematika, Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempunyai peran dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir 

manusia. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam dunia 

pendidikan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Matematika dalam kehidupan sehari-hari diperlukan 

untuk penghitungan dan pengukuran, selain itu matematika juga diaplikasikan dalam ilmu-ilmu lain seperti 

ekonomi, biologi, kimia, fisika, agama dan lainnya. Karakteristik matematika salah satunya adalah memiliki 

kajian objek yang abstrak. 
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Matematika memiliki jam relatif cukup lama yang diajarkan di sekolah dibandingkan dengan mata 

pelajaran lainnya, namun kenyataannya kebanyakan siswa disekolah dianggap matematika sebagai mata 

pelajaran yang sangat sulit, hal ini dikarenakan selalu berfikir bahwa matematika selalu identik dengan 

berhitung dan rumus, hal ini juga menyebabkan nilai matematika siswa selalu rendah dibandingkan mata 

pelajaran lainnya dan menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam mamahami konsep-konsep 

matematika. Menurut suherman (2003: 22), belajar konsep matemaika haruslah bertahap dan beruntun secara 

sistematis karena dalam matematika konsep-konsepnya saling berhubungan dan mendasar[1]. Oleh karena itu, 

pemahaman konsep perlu ditanamkan sejak dini.  Proses belajar mengajar pada intinya bertumpu pada suatu 

persoalan, yaitu bagaimana guru memberika kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif 

atau dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang di kehendaki oleh guru (Ainul, 2002:1)[2]. Kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan disekolah umumnya menggunakan metode ceramah, karena dengan 

menggunakan  metode  ini penggunaan waktu untuk penyajian suatu materi bisa lebih efisien.  

Menurut Ahmadi (2004: 17), prestasi belajar merupakan kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam 

berpikir, merasa dan berbuat[3]. Prestasi belajar dikatakan sempurna jika memenuhi tiga aspek yaitu: kognitif, 

afektif, dan psikomotor, sebaliknya prestasi belajar dikatakan kurang memuaskan jika seseorang belum mampu 

memenuhi target dalam tiga kriteria tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

serangkaian hasil yang diperoleh siswa setelah ia melewati proses pembelajaran yang dibuktikan dengan hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh guru. Apa yang dicapai siswa setelah melewati evaluasi merupakan prestasi yang 

diperoleh siswa tersebut. prestasi belajar merupakan hasil akhir yang diperoleh siswa setelah mereka melewati 

serangkaian proses pembelajaran dan evaluasi. Berapa nilai yang diperoleh siswa dan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) merupakan tolak ukur bagi guru untuk mengukur prestasi belajar siswa. Jika ternyata banyak 

siswa yang tidak mencapai KKM maka guru harus melakukan refleksi untuk menemukan kelemahan-kelemahan 

agar selanjutnya dilakukan perbaikan pembelajaran demi peningkatan prestasi belajar siswa.  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, proses pembelajaran yang digunakan yaitu proses 

pembelajaran yang berpusat pada guru, Siswa masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran karena selama 

pembelajaran guru banyak memberikan ceramah tentang materi, sehingga aktivitas yang dilakukan siswa 

biasanya hanya mendengar dan mencatatat, siswa jarang bertanya atau mengemukakan pendapat. Diskusi antar 

kelompok jarang dilakukan sehingga interaksi dan komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya maupun 

dengan guru masih belum terjalin selama proses pembelajaran. Dalam proses Pembelajaran matematika masih 

jauh dari yang diharapkan, Dalam hal ini pula banyak siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi 

pelajaran yang akan diajarkan oleh gurunya sehingga ketuntasan belajar siswa masih dibawah standar dan nilai 

yang diperoleh belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan pihak sekolah yaitu 75% 

peserta didik tuntas belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memudahkan siswa dalam memahami materi maka guru harus 

menggunakan model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Menurut Joyce & Weil (dalam Rusman, 2010:133) 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang)[4].  

Pemilihan model pembelajaran sebagai salah satu komponen yang penting bagi tercapainya tujuan 

pembelajaran merupakan strategi pembelajaran guru agar kondisi pembelajaran dapat mengaktifkan peran 

siswa. Model STAD merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang paling awal ditemukan. Model 

ini sangat popular dikalangan para ahli pendidikan di John Hopkins Univercity, dan telah banyak diterapkan 

sebagai suatu model pembelajaran kelompok. Model STAD juga sebagai suatu model alternatif yang sangat 

mudah untuk diterapkan. 

Menurut Slavin (Isjoni, 2012: 51), model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement 

Divisions) adalah salah satu tipe yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk 

saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi belajar yang 

maksimal[5]. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions) Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswakelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Ajaran 2016-2017”.  

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions) terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 

VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017 . 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi penulis  

1) untuk mengetahui sejauh mana pengaruh model pembelajaran yang digunakan dalam mempengaruhi prestasi 

belajar matematika siswa SMP Hang Tuah 1 Surabaya. 
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2) Peneliti memperoleh dan menambah wawasan serta pengetahuannya tentang model pembelajaran kooperatif 

tipeSTAD(student teams-achievement division). dan mendapatkan pengetahuan tentang cara memodifikasi 

dan mengembangkan model pembelajaran yang sesuai karakter siswa. 

b. Bagi guru 

Sebagai pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan dalam memberikan 

pelajaran dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi guru untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pembelajaran matematika serta sebagai bahan referensi atau masukantentang metode pembelajaran 

yang efektif untuk meningkatkan prestasibelajar siswa. 

c. Bagi siswa  

Dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, serta meningkatkan prestasi belajar terhadap 

pembelajaran khususnya mata pelajaranmatematika. 

d. Bagi sekolah  

tulisan ini bisa dijadikan bekal untuk pembelajaran di masa yang akan datang, membuka wawasan penulis 

untuk mengkaji persoalan-persoalan dalam pembelajaran matematika dan Sebagai referensi dalam 

menerapkan model-model pembelaajran yang mampu meningkatatkan efektifitas pembelajaran matematika 

Serta sebagai masukan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika.  

 

Keberhasilan proses belajar pada cara guru dalam melakukan pembelajaran didalam  kelas. Jika guru 

berhasil melakukan pembelajaran, maka dapat dipastikan prestasi belajar siswa akan menjadi baik. Salah satu 

yang mempengaruhi keberhasilan guru adalah model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 

dikelas. 

Model pembelajaran kooperatiif tipe STAD memberi kesempatan kepada siswa berpartisipasi dalam 

kelompok dan lebih aktif dalam pembelajara dan sering mengekspresikan ide, siswa memiliki kesempatan lebih 

banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komperhensif dalam 

kelompoknya. Sehingga pembelajaran ini dinilai sebagai peneliti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam bentuk karakter siswa untuk mampu bekerjasama dan peduli pada kebutuhan orang lain. Sehingga model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mengoptimalkan prestasi belajar siswa khususnya pada pelajaran 

matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian memperoleh data yang benar 

sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang paling produktif, karena jika penelitian tersebut dilakukan dengan baik dapat 

menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jadi, penelitian eksperimen tepat 

untuk menguji hipotesis. Dalam true experiment, pengaruh treatmen dianalisis dengan uji beda, menggunakan 

statistik t-test. Jika digambarkan desain penelitian ini, seperti dibawah ini: 

 

                         

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, R1 adalah kelompok eksperimen yaitu kelas VII F, sedangkan R2 adalah 

kelompok kontrol yaitu kelas VII E. Pemberian perlakuan terhadap kelompok eksperimen berupa pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (X). Sedangkan pemberian  perlakuan  terhadap  kelompok  kontrol  berupa  model  

pembelajaran  langsung (X). Hasil dari perlakuan terhadap kelompok eksperimen adalah T  dan hasil perlakuan 

terhadap kelompok kontrol yang diajar dengan menggunakan pembelajaran langsung adalah T. 

1. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil tahun pelajaran 2018/2017. Penelitian ini mengambil 

populasi adalah siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. Dari populasi ditentukan 

jumlah sampel sebagai obyek, yaitu siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Teknik yang digunakan 

pengambilan populasi ini adalah cluster proporsional random sampling dengan mengambil sampel adalah siswa 

kelas VII F sebagai kelas Eksperimen yang terdiri dari 36 siswa dan siswa kelas VIIE sebagai kelas kontrol yang 

terdiri dari 36 siswa. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

R1                 X             T 

R2       X          T 
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data, yaitu: 

Teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individu dan klasikal setelah 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Division)  Untuk mengetahui data 

yang diambil, maka penelitian akan menggunakan tes objektif. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang 

hasil belajar siswa pada materi pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel (PLSV) dari 

siswa yang menjadi sampel penelitian ini. Sebelum tes diberikan, soal lebih dahulu divalidasi oleh validator, 

dalam hal ini adalah guru matematika SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Jika sudah dikatakan valid, tes diberikan 

kepada kedua kelas (eksperimen dan kontrol) setelah kedua kelas diberikan perlakuan (model pembelajaran ). 

Tes diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang akan dianalisis. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Analisis data adalah 

suatu langkah yang paling menentukan dalam satu penelitian karena analisis data berfungsi untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. 

Untuk menguji apakah hipotesis bisa diterima atau ditolak, maka rumus yang digunkan dalam penelitian 

ini dengan menggunakan rumus uji- t: 

1) Pengujian statistik dengan uji –t 

   Rumus: 

 dimana  

 
2) Pengujian Hipotesis 

a. Menentukan hipotesis 

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) 

dan model pembelajaran langsung pada  siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 

2016-2017. 

:   Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) 

dan model pembelajaran langsung pada  siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 

2016-2017. 

b. Menentukan taraf signifikan (  = 0,05 atau 5% serta menghitung derajat kebebasan (dk) dengan 

rumus dk = (n1 + n2 – 2) 

c. Menentukan thitung 

d. Menentukan kriteria penerimaan H0 

 

III. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dikelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017. Kelas 

yang dijadikan sampel penelitian yaitu kelas VII F yang berjumlah 36 siswa dan kelas VII E yang berjumlah 36 

siswa. Setelah melakukan penelitian, penelitian mendapatkan studi lapangan untuk memperoleh data nilai post-

test dari hasil tes setelah dikenai treatment. Kedua kelas diberikan materi yang sama yaitu persamaan linier satu 

variabel, tetapi hanya kelas VII F yang dikenai treatment berupa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(student teams Achievement Divisions). Data nilai tersebut yang akan disajikan barometer untuk menjawab 

hipotesis pada penelitian ini. 

Dari hasil penelitian yang dilakukanan diperoleh data berupa nilai hasil tes sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data nilai hasil tes kelas eksperimen di kelas VII F SMP Hang Tuah 1 Surabaya 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Data nilai hasil tes kelas  kontrol di kelas VII E SMP Hang Tuah 1 Surabaya 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah siswa kelas VII E, VII F,  seluruhnya adalah 72 siswa. Terdapat 

36 siswa kelompok eksperimen yaitu kelas VII F dan 36 siswa kelompok kontrol yaitu kelas VII E. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah kesamaan dua rata-rata atau uji-t. Setelah 

data terkumpul dan disajikan dalam bentuk tabel, maka data dianalisis berdasarkan hipotesis yang dikemukakan. 

Langkah-langkah analisis pengujian yang sesuai adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan hipotesis  

H0  :   :  Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) dan 

model pembelajaran langsung pada  siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-

2017. 

H1 :  :     Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) dan 

model pembelajaran langsung pada  siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-

2017. 

b. Menentukan taraf signifikan (  = 0,05 atau 5% dan derajat kemaknaan atau dk. 

 dk       = n1 + n2 – 2 

            = 36 + 36 – 2 

            = 70 

No Nilai 

(X1) 

1 80 

2 70 

3 72 

4 85 

5 90 

6 87 

7 59 

8 65 

9 70 

10 73 

11 66 

12 65 

 

 

No Nilai 

(X1) 

13 80 

14 86 

15 90 

16 73 

17 86 

18 95 

19 85 

20 75 

21 72 

22 60 

23 66 

24 79 

 

No Nilai 

(X1) 

25 94 

26 95 

27 100 

28 70 

29 59 

30 80 

31 100 

32 79 

33 60 

34 93 

35 73 

36 79 

 

No Nilai 

(X2) 

1 30 

2 40 

3 50 

4 70 

5 90 

6 80 

7 95 

8 61 

9 60 

10 64 

11 51 

12 74 

 

No Nilai 

(X1) 

13 41 

14 63 

15 40 

16 30 

17 85 

18 84 

19 52 

20 51 

21 61 

22 84 

23 62 

24 95 

 

No Nilai 

(X1) 

25 73 

26 41 

27 64 

28 84 

29 63 

30 52 

31 74 

32 95 

33 62 

34 73 

35 85 

36 62 
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c. Menentukan nilai t 

Dari perhitungan diperoleh nilai thitung =  

d. Menentukan kriteria penerimaan H0 

Ttabel  = t  ;n1 +  n2 – 2) 

              = t  

=t ( 0,025; 70) 

  =  

 
 

 

Jadi distribusinya yaitu: 

H0 diterima apabila ≤  thitung  ≤  

H0 ditolak apabila   thitung  >   atau thitung  <  

 

e. Memberi kesimpulan 

Berdasarkan analisis perhitungan dengan rumus uji-t diperoleh, thitung = 3,59 dan dk = 70 dengan taraf 

signifikan 0,05, maka diperoleh ttabel =  jadi, t hitung > t tabel  maka H0 ditolak dan H1 diterima, dapat 

disimpulkan bahwa Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) dan model pembelajaran 

langsung pada  siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017. 

Berdasarkan  analisis data yang telah dilakukan jika kedua data dinyatakan berdistribusi normal dan 

homogen. Didapatkan bahwa thitung  > ttabel  = > . artinya H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat Perbedaan  prestasi belajar matematika siswa kelas VII F (kelas eksperimen) yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran  kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) dan siswa 

kelasVII E  (kelas kontrol) yang diajar menggunakan model pembelajaran langsung pada sub bab persamaan 

dan pertidaksamaan linier satu variabel di SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017. 

  

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa H0 berbunyi   

Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) dan model pembelajaran langsung 

pada  siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017.  

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa nilai thitung = > ttabel =  pada taraf signifikan 5% dan dk 

= 70, menghasilkan pernyataan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement Division) terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016-2017. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan 

peneliti guna kepentingan beberapa pihak yang terkait dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Dengan menerapkan berbagai model pembelajaran sesuai karakterristik materi pelajaran, manajemen 

pembelajaran melalui pimpinan sekolah akan menghasilkan guru – guru yang profesional dalam 

bidangnya. 

Daerah Penolakan 

Ho 

 

 

Daerah Penolakan 

Ho 

α = 0,05 

 

Daerah Penerimaan 

Ho 

-1,99444 1,99444 
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2. Guru  dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievement 

Division) dalam proses pembelajaran matematika. 

3. Siswa dapat meningkatkan motivasi dalam proses belajar dengan prestasi belajar siswa lebih baik. 

Demikian pula dapat melatih dan membiasakan siswa bekerja sama dengan temannya untuk mencapai 

prestasi belajar yang di inginkan.  
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya para pendidik yang sampai saat 

ini masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran terutama 

matematika. Sehingga banyak para peserta didik yang menggangap matematika itu 

sulit dan membosankan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para pendidik 

yang menemukan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan tidak 

membosankan.  Salah satu model pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta 

didik adalah model pembelajaran mind map. Mind Map yang terdiri dari berbagai 

unsur warna, gambar dan garis, merupakan stimulus yang menarik perhatian anak 

untuk melihatnya. Jenis penelitian ini adalah True Experimental Design dengan 

bentuk Post-test Only Control Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Negeri 43 Surabaya. Pengambilan sampel penelitian dilakukan 

dengan teknik grup random sampling sehingga terpilih kelas VIII-A sebagai kelas 

eksperimen dan VIII-B sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu model tes dan model dokumentasi. 

Ujin t digunakan untuk menguji hipotesis . Sedangkan data yang digunakan untuk uji 

t yaitu hasil pos test.  Dari uji hipotesis menggunakan uji t diperoleh hasil sebagai 

berikut, thitung(1,692) > ttabel (1,662) sehingga H0 ditolak dan mengakibatkan H1 

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh model pembelajaran mind 

mapping terhadap hasil belajar matematika materi faktorisasi suku aljabar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 43 Surabaya”. 

 

Kata kunci: hasil belajar, mind mapping 
 

I. PENDAHULUAN 

Pada era modern sekarang ini, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Lewat pendidikan 

bermutu, bangsa dan negara akan terjunjung tinggi martabat di mata dunia. Pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU 

Sisdiknas: 2003)[1].   

Matematika bisa dikatakan suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir manusia yang sangat diperlukan 

dalam kehidupan. Matematika dapat membentuk pola fikir orang yang mempelajarinya menjadi pola pikir 

matematis, logis, kritis dengan penuh kecermatan. Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta 

didik mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi untuk membekali peserta didik agar memiliki 

kemampuan berfikir logis, alanitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta 

didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk menghadapi 

keadaan yang selalu berubah dan tidak pasti.  

mailto:arifyudianto5293@gmail.com
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Dalam proses belajar mengajar, penggunaan model pembelajaran yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan belajar peserta didik. Penggunaan model pembelajaran yang tepat, dapat menjadikan siswa 

mencapai prestasi belajaryang tinggi dan dapat mengembangkan potensi yang tersimpan dalam dirinya, 

sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk belajar matematika dan tidak menganggap matematika sebagai 

pelajaran yang sulit bahkan menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang 

menyenangkan. Dalam pembelajaran matematika yang menggunakan model konvensional, peserta didik 

cenderung kurang aktif dan hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik saja. Hal ini terlihat ketika pendidik 

meminta peserta didik untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan secara lisan, namun peserta didik kurang 

memberi tanggapan. Maka dari itu, diperlukan inovasi dan kreasi dalam model pembelajaran.  

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam pembaharuan terjadi dalam berbagai bidang. 

Dalam dunia pendidikan, pembaharuan mengenai model pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta 

didik telah banyak dikembangkan oleh para ahli pendidikan serta pendidik itu sendiri. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik adalah model pembelajaran 

mind map. Mind Map yang terdiri dari berbagai unsur warna, gambar dan garis, merupakan stimulus yang 

menarik perhatian anak untuk melihatnya. Buzan (2010: 4) menyatakan bahwa mind map adalah cara mencatat 

yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita[2]. Sedangkan menurut Windura 

(2009: 16) “mind mapp adalah salah satu system how to learn yang paling penting dan harus didapatkan paling 

pertama oleh anak jika mau menggunakan otaknya secara efektif dan efisien dalam belajar”. Penggunaan mind 

map akan menyebabkan proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan mendorong siswa untuk sukses 

dalam prestasi akademiknya[3].  

Buzan (2010: 4) menyatakan mind map juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan 

siswa menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Catatan 

khas yang dibuat dengan mind map karena sifatnya spesifik dan bermakna khusus bagi setiap siswa yang 

membuatnya, akan dapat meningkatkan daya ingat mereka terhadap informasi yang terkandung di dalam mind 

map itu. Setiap siswa tentu akan mempunyai beragam sudut pandang terhadap suatu informasi yang 

disampaikan oleh guru atau mereka terima dari sumber-sumber belajar lainnya. Beragam sudut pandang ini 

memungkinkan mereka untuk memaknai secara khas informasi tersebut dan dituangkan secara khas pada mind 

map mereka masing-masing[4]. 

Selain dapat menyeimbangkan sisi (What to learn and How to learn), mind map juga dapat 

mengoptimalkan kemampuan otak dengan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Windura (2009: 17) yang mengatakan bahwa “mind map menggunakan banyak gambar dan sekaligus 

menggunakan kedua belah otak kita secara bersamaan dan seimbang”. Otak kiri disebut juga dengan otak 

analisis, sedangkan otak kanan sering disebut dengan otak kreatif. Dengan menyeimbangkan kedua belah otak, 

diharapkan siswa dapat mengoptimalkan fungsi otak secara baik[5]. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh model pembelajaran 

mind mapping terhadap hasil belajar matematika materi faktorisasi suku aljabar siswa kelas VIII SMP Negeri 43 

Surabaya”. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan. Tujuan penelitian 

kuantitaif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Jenis rancangan yang digunakan 

Posttest-Only Control Design. Dalam rancangan ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random 

(Sugiyono, 2016: 112). Kelompok atau kelas pertama sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua sebagai kelas 

kontrol. Rancangan tersebut digambarkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Rancangan penelitian 

Kelas Eksperimen X O1 

Kelas Kontrol - O1 
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Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2013:173), sedangkan Sugiyono (2016: 117) 

mendefinisikan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya[6]. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 43 

Surabaya. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampelnya, peneliti menggunakan teknik group random 

sampling. Teknik group random sampling digunakan dalam penelitian karena anggota-anggota sampel pada 

populasi telah terdistribusi ke dalam kelas-kelas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengacakan 

terhadap anggota-anggota dalam populasi secara individu. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak  

dua kelas dari populasi. Setelah dirandom diperoleh kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-B 

sebagai kelas kontrol.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengambilan 

data yang diberikan peneliti adalah post-test, yakni tes yang diberikan setelah dilakukan perlakuan terhadap 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu, tes yang diberikan berupa tes subjektif yang pada umumnya 

berbentuk esai (uraian). Lembar tes digunakan untuk mengukur kemampuan yang dicapai oleh siswa setelah 

kegiatan pembelajaran. Lembar tes ini terdiri dari 10 butir soal berbentuk essai (uraian) dan berkaitan dengan 

materi yang dipelajari sebelumnya. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data guru, jumlah 

peserta didik, daftar nama-nama peserta didik, dan sebagainya. Sebelum proses pengambilan data hasil post-test 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas butir soal dengan rumus yang sudah ditentukan pada kelas 

uji coba. 

Untuk mengetahui data yang digunakan normal dan homogen, digunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

yang digunakan adalah uji chi kuadrat (  Sedangkan untuk uji homogen dilakukan dengan menggunakan uji 

F (fisher). Berikut rumus untuk uji Chi kuadrat dan homogen: 

a. Menghitung nilai Chi kuadrat  

Dengan rumus:  

     (Sudjana, 2005:273)  

 

Keterangan:            

 = distribusi Chi kuadrat 

Oi   = frekuensi pengamatan  (frekuensi kelas ke-i) 

Ei   = frekuensi teoritik (frekuensi yang diharapkan) 

k    = banyaknya kelas interval 

b. Munghitung homogenitas  

 

    (Sudjana, 2005:250)  

 

Dengan kriteria 

- H0 diterima jika Fhitung  ≤ Ftabel, berarti populasi memiliki varians yang sama (homogen) 

- H0 ditolak jika Fhitung  ≥ Ftabel, berarti populasi memiliki varians yang tidak sama (tidak homogen) 

 

Setelah semua data terkumpul, dilakukan uji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Uji 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t. Uji-t yang digunakan adalah uji kesamaan dua 

rata-rata satu pihak. Berikut rumus yang digunakan untuk uji-t 

 

   (Sudjana, 2005:239)  

Keterangan : 

t    = koefisien t 

 = rata – rata dari kelas eksperimen 

 = rata – rata dari kelas control 

S = Standar deviasi 

n1 = jumlah data kelaseksperimen 

n2 = jumlah data kelas control 

 

Dimana: 
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s (standar deviasi) diperoleh dari akar varians yang positif, dengan rumus varians yang digunakan adalah 

      

         (Sudjana, 2005:239)  

 

III. PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas (independen variabel) dan 

variabel terikat (dependen variabel). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

mind mapping materi pokok bahasan faktorisasi suku aljabar yang dilaksanakan pada kelas VIII SMP Negeri 43 

Surabaya. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 43 Surabaya 

pada materi faktorisasi suku aljabar tahun pelajaran 2016-2017. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes belajar yang telah dilakukan oleh peneliti 

berupa post-test. Nilai awal digunakan sebagai pedoman pemahaman atau hasil belajar peserta didik terhadap 

materi faktorisasi suku aljabar dengan model konvensional yang sebelumnya telah digunakan oleh pendidik 

mata pelajaran di kelas tersebut.  

Setelah diberikan perlakuan pembelajaran yang berbeda pada ke dua kelas (kelas kontrol dan kelas 

eksperimen), kemudian terhadap kedua kelas tersebut diberikan post-test (test akhir). Post test ini dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dari kedua kelas tersebut. Post-test yang diberikan berupa soal 

sebanyak 10 butir dengan materi faktorisasi suku aljabar. Post-test dilaksanakan pada tanggal 29 November 

2016 dengan alokasi waktu 45 menit pada kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol). Hasil post-test 

tersebut kemudian dianalisis sebagai hasil analisis data terakhir. Setelah diberikan perlakuan pembelajaran, 

berikut hasil tes yang diperoleh dari ke dua kelas: 

 

Tabel 2. Data statistik hasil post-test 

Data statistik 
Kelas 

Eksperimen  Kontrol  

Nilai 

maksimum 

100 100 

Nilai minimum 72 60 

Banyak siswa 42 42 

Jumlah nilai 3654 3499 

Mean 87,0000 83,3095 

Varians 79,1220 119,1945 

Standar deviasi 8,8951 10,9176 

 

Berdasarkan data statistic hasil post-test, hasil post-test pada kedua kelas menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dengan perlakuan model pembelajaran mind mapping lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol yang menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata post-test kelas 

eksperimen (87,0000) lebih tinggi dari kelas kontrol (83,3095). Karena rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

lebihtinggi dari pada rata-rata kelas kontrol, maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran mind mapping 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan pada hasil post-test menggunakan uji kesamaan dua 

rata-rata (uji pihak kanan), diperoleh thitung (1,692) > ttabel (1,662) sehingga H0 ditolak dan mengakibatkan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil kelas eksperimen dengan perlakuan metode pembelajaran 

mind mapping lebih baik dari kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa “Ada pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar matematika 

materi faktorisasi suku aljabar siswa kelas VIII SMP Negeri 43 Surabaya”. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV, diperoleh simpulan 

bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran mind mapping lebih 
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tinggi dari kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata hasil 

belajar yang diperoleh kelas eksperimen sebesar (87,0000) sedangkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

sebesar (83,3095). Dari perhitungan hipotesis yang telah dilakukan diperoleh thitung = 1,692 sedangkan ttabel 

distribusi dengan taraf signifikan 5% dan dk = 80 sebesar 1,662 yang mengakibatkan thitung > ttabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran mind mapping dengan model pembelajaran konvensional. Karena adanya 

perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap 

hasil belajar matematika materi faktorisasi suku aljabar siswa kelas VIII SMP Negeri 43 Surabaya.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

Dalam pembelajaran matematika, diharapkan para siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif 

dan lebih bersemangat. Sehingga hasil belajar matematika yang diperoleh siswa dapat lebih baik lagi. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan pada semua guru untuk menambah wawasan tentang berbagai strategi pembelajaran 

dengan tujuan agar dapat memilih strategi yang tepat sesuai dengan keadaan siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu mind mapping.  

3. Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut, sehingga penelitian lebih 

baik dan sempurna. 
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Salah satu karakteristik yang perlu guru ketahui untuk merancang suatu pembelajaran 

yaitu dengan diketahuinya proses berpikir siswa. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui informasi tersebut adalah dengan mengungkap proses 

berpikir siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa 

dengan penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) pokok bahasan 

Statistika ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara semi 

terstruktur dan tes tertulis. Dalam penelitian ini digunakan dua siswa yaitu siswa laki-

laki dan siswa perempuan dengan kemampuan matematika dan mempunyai 

komunikasi yang baik. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan 

cara peneliti memberikan materi statistika dengan menerapkan model pembelajaran 

CTL di kelas yang sudah ditentukan dan di dalam kelas terdapat subjek tersebut. 

Dalam pembelajaran tersebut menghasilkan proses berpikir siswa yang diteliti 

sebanyak minimal dua kali proses pembelajaran berlangsung dan di triangulasikan 

agar mendapatkan data pembelajaran yang valid. Dalam proses pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning yang ke-1 dan ke dua menyimpulkan bahwa 

subjek laki-laki hanya mengkaitkan informasi yang di dapat dengan pengalaman 

sebelumnya, dan kurang teliti dalam mengumpulkan dan menyajikan data. Dan dalam 

proses pembelajaran Contextual Teaching and Learningyang ke-1 dan ke dua 

menyimpulkan bahwa subjek perempuan mengkaitkan informasi yang di dapat 

dengan pengalaman sebelumnya dan dengan sumber yang lainnya seperti LKS, dan 

subjek teliti dalam mengumpulkan dan menyajikan data. 

Kata kunci: proses berpikir, model Contextual Teaching and Learning, Jenis 

Kelamin. 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan di bidang teknologi tidak terlepas dari perkembangan matematika. Melihat pentingnya 

peran matematika dalam perkembangan teknologi, maka diperlukan peningkatan pemahaman matematika sejak 

dini. Jadi, pelajaran matematika diberikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadi 

sangat wajar. Menurut Solso dkk (2008:405), “berpikir adalah proses umum untuk menentukan sebuah isu 

dalam pikiran.” Seseorang akan berpikir jika dihadapkan pada sebuah permasalahan. Dalam menentukan 

penyelesaian dari sebuah masalah tersebut, seseorang akan melalui proses. Proses berpikir adalah proses yang 

terdiri atas penerimaan informasi (dari luar atau dari dalam diri siswa), pengolahan, penyimpulan dan 

pemanggilan kembali informasi itu dari ingatan siswa[1]. 

Berdasarkan proses pembelajaran yang berlangsung di smp kartika IV-1 surabaya. Masih ada beberapa 

guru yang mengunkana proses pembelajaran secara konvensional. Yang mengakibatkan berpengaruhnya proses 

berpikir siswa terhadap pelajaran yang di peroleh. Untuk mendapatkan proses berpikir siswa penerapkan model 

pembelajaran yang sesuai sangat perlu di perhatikan. Salah satu pembelajaran yang digunakan dalam 

permasalahan di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan contextual teaching and learning. Menurut Zaorik 

(dalam Suyanto dan Asep Jihad, 2013:167) model pembelajaran kontekstual merupakan rancangan 
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pembelajaran yang dibangun atas dasar asumsi bahwa knowledge is constructed by human. Atas dasar itu maka 

dikembangkan model pembelajaran konstruktivisme yang membuka peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk 

memberdayakan diri[2]. 

Peneliti memilih pokok bahasan statistika karena pada materi ini peserta didik sering merasa sulit 

mengerti dan memahami konsep konsep yang digunakan dalam menyelesaikan soal statistika, walaupun peserta 

didik sudah penah mendapatkan materi tersebut di Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

Mendeskripsikan proses berpikir siswa laki-laki dengan penerapan Model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pokok bahasan Statistika dan mendeskripsikan proses berpikir siswa perempuan dengan penerapan 

Model Contextual Teaching and Learning (CTL) pokok bahasan Statistika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian di smp kartika IV-1 surabayadengan 

pengambilan data pada bulan Oktober 2016. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 1 

siswa perempuan.  Sumber data ini dipilih dengan alasan: (1) siswa tersebut telah mendapatkan pembelajaran 

statistika, (2) siswa mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman dalam materi-materi matematika dasar, 

karena telah melewati tingkat sekolah dasar, (3) siswa dimungkinkan mampu mengomunikasikan secara lisan 

maupun tulisan, sehingga eksplorasi tentang bagaimana siswa berpikir statistika akan dapat dilakukan. Setelah 

memilih subjek peneliti memberikan materi statistika dengan menerapkan model pembelajaran CTL di kelas 

yang sudah ditentukan.  

Dalam pembelajaran tersebut menghasilkan proses berpikir siswa yang diteliti menggunakan 

instrument berupa wawancara semi ter struktur kepada siswa sebanyak minimal dua kali proses pembelajaran 

berlangsung. Apabila dalam dua kali proses pembelajaran berlangsung sudah mendapatkan data yang sesuai 

dengan peneliti maka data tersebut dianggap valid dan di buat kesimpulan. Jika apabila dalam dua kali proses 

pembelajaran peneliti mengagap kurang mendapatkan data maka peneliti melakukan proses pembelajaran lagi 

sampai mendapatkan data yang valid.  

Instrumen dalam penelitian ini beberapa komponen pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

yang terdiri dari konstruksivisme, menemukan, bertanya, refleksi dan penilaian sebenarnya, dan pedoman 

wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes tulis dan wawancara. Hasil wawancara 

digunakan sebagai pertimbangan pertanyaan peneliti dalam hasil tes. Pada penelitian ini keabsahan data 

menggunakan triangulasi waktu sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan kredibel. 

 

III. PEMBAHASAN 

Setelah data diperoleh dari proses pembelajaran dan wawancara materi statistika tersebut disajikan, 

maka data tersebut melalui tahap reduksi data. Reduksi data dilakukan memilih data yang penting untuk 

menganalisa proses berpikir siswa. Setelah di peroleh hasil reduksi data, selanjutnya data tersebut dipaparkan. 

 

1. Subjek MWRO dalam model pembelajaran CTL ke-1 

a. Mengkaitkan informasi yang pernah di dapat dengan pengalaman sebelumnya penjelasannya sebagai 

berikut “Karena cara itu lebih mudah pak dari pada mencari satu-satu” 

b. Subjek menemukan data yang diketahui dari mengkumpulkan data dengan cara yang sederhana yaitu “Soal 

yang pertama dengan cara bertanya dulu pak ke anak-anak berat badan masing-masing berapa lalu 

dijumlah berat badan keseluruhan dan di bagi dengan jumlah orang yang di dalam kelompok saya pak, 

sedangkan soal yang kedua saya rata-ratakan kelompok saya dengan kelompok laki-laki yang lainnya jadi 

saya tanpa mencari tahu berat badan masing-masing karena kita sudah bertanya dengan kelompok laki-laki 

yang lainnya berapa rata-ratanya” 

c. Subjek tidak mengecek kembali apakah informasi yang di peroleh sudah cukup atau belum. Penjelasannya 

sebagai berikut “sudah bertanya dengan kelompok laki-laki yang lainnya berapa rata-ratanya” 

d. Subjek menyajikan data yang diperoleh tanpa mengecek lagi yaitu “Karena cara itu lebih mudah pak dari 

pada mencari satu-satu” 

e. Subjek menjawab permasalahan dengan tidak menyebutkan detail hal-hal yang diketahui dan menjawab 

dengan keras yaitu “Permasalahan ke-1 mencari rata-rata dalam satu kelompok dan masalah ke-2 mencari 

rata-rata gabungan antara kelompok saya dengan kelompok yang satunya yang jenis kelaminnya sama” 

f. Bagaimana subjek tidak jelas menyimpulkan suatu permasalahan yang di peroleh terlihat dari “Kelompok 

saya bisa mencari nilai rata-rata dalam satu kelompok dan penggabungan rata-rata dengan kelompok 

lainnya pak”. 
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g. Subjek tidak menghungkan secara langsung yang diketahui dengan yang di tanyakan dengan cukup jelas 

dilihat dari subjek menentukan siswa perempuan yang belum di ketahui jumlahnya. 

h. Subjek menyelesaikan soal dengan menghubungkan pembelajaran yang telah di peroleh yaitu dari cara 

menjawab soal yang disediakan dengan dia menjawab seperti saat pembelajaran berlangsung. 

 

2. Subjek MWRO dalam model pembelajaran CTL ke-2 

a. Subjek mengkaitkan informasi yang pernah di dapat dengan pengalaman sebelumnya penjelasannya 

sebagai berikut “Karena cara itu lebih mudah pak dari pada mencari satu-satu” 

b. Subjek menemukan data yang diketahui dari mengkumpulkan data dengan cara yang sederhana yaitu “Soal 

yang pertama dengan cara bertanya dulu pak ke anak-anak berat badan masing-masing berapa lalu 

dijumlah berat badan keseluruhan dan di bagi dengan jumlah orang yang di dalam kelompok laki-laki pak, 

sedangkan soal yang kedua saya sudah tahu rata-rata kelompok laki-laki hasil permasalahan yang ke-1 dan 

saya tanya rata-rata jenis kelamin perempuan ke kelompok perempuan tanpa mencari tahu berat badan 

masing-masing kelompok perempuan” 

c. Subjek tidak mengecek kembali apakah informasi yang di peroleh sudah cukup atau belum. Penjelasannya 

sebagai berikut “saya tanya rata-rata jenis kelamin perempuan ke kelompok perempuan tanpa mencari tahu 

berat badan masing-masing kelompok perempuan” 

d. Subjek menyajikan data yang diperoleh tanpa mengecek lagi yaitu “Karena cara itu lebih mudah pak dari 

pada mencari satu-satu” 

e. Subjek menjawab permasalahan dengan tidak menyebutkan detail hal-hal yang diketahui dan menjawab 

dengan keras yaitu “Permasalahan ke-1 mencari rata-rata jenis kelamin laki-laki dan masalah ke-2 mencari 

rata-rata gabungan antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin  laki-laki dalam satu kelas” 

f. Subjek tidak jelas menyimpulkan suatu permasalahan yang di peroleh terlihat dari “Kelompok saya bisa 

mencari nilai rata-rata jenis kelamin laki-laki dan penggabungan rata-rata jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan pak”. 

g. Subjek tidak menghungkan secara langsung yang diketahui dengan yang di tanyakan dengan cukup jelas 

dilihat dari subjek menentukan siswa laki-laki yang belum di ketahui jumlahnya. 

h. Subjek menyelesaikan soal dengan menghubungkan pembelajaran yang telah di peroleh yaitu dari cara 

menjawab soal yang disediakan dengan dia menjawab seperti saat pembelajaran pertama dan kedua. 

 

3. Subjek LAS dalam model pembelajaran CTL ke-1 

a. Subjek mengkaitkan informasi yang pernah di dapat dengan pengalaman sebelumnya dan mengkaitkannya 

juga melalui sumber LKS penjelasannya sebagai berikut “Karena cara itu saya peroleh dari pengalaman 

dari sd dan saya melihat rumusnya dari buku LKS pak” 

b. Subjek menemukan data yang diketahui dari mengkumpulkan data dengan cara yang sederhana dan 

melihat buku LKS sebagai bahan pertimbangannya yaitu “Soal yang pertama dengan cara bertanya dulu 

pak ke anak-anak berat badan masing-masing berapa lalu saya jumlahkan berat badan keseluruhan dan di 

bagi dengan jumlah orang yang berada di dalam satu kelompok saya pak dan itu menghasilkan rata-rata 

berat badan kelompok perempuan, sedangkan soal yang kedua saya sudah mengetahui rata-rata berat badan 

kelompok saya untuk mengetahui rata-rata berat badan jenis kelamin perempuan saya menjumlahkan rata-

rata berat badan kelompok saya dengan rata-rata berat badan kelompok perempuan yang satunya setelah 

saya menemukan kedua rata-rata berat badan saya jumlahkan dan saya bagi dengan jumlah orang yang 

berada didalam satu kelompok” 

c. Subjek mengecek kembali apakah informasi yang di peroleh sudah cukup atau belum. Penjelasannya 

sebagai berikut “saya menjumlahkan rata-rata berat badan kelompok saya dengan rata-rata berat badan 

kelompok perempuan yang satunya setelah saya menemukan kedua rata-rata berat badan saya jumlahkan 

dan saya bagi dengan jumlah orang yang berada didalam satu kelompok” 

d. Subjek menyajikan data yang diperoleh dengan cara mengecek lagi yaitu “Karena cara itu saya peroleh 

dari pengalaman dari sd dan saya melihat rumusnya dari buku LKS pak” 

e. Subjek menjawab permasalahan dengan menyebutkan detail hal-hal yang diketahui dan menjawab dengan 

keragu-raguan yaitu “Permasalahan ke-1 mencari rata-rata dalam satu kelompok dan masalah ke-2 mencari 

rata-rata gabungan antara kelompok saya dengan kelompok yang satunya yang jenis kelaminnya sama” 

f. Subjek jelas menyimpulkan suatu permasalahan yang di peroleh terlihat dari “Kelompok saya bisa mencari 

nilai rata-rata dalam satu kelompok dengan cara yang berada di LKS dan cara menggabungkan rata-rata 

dengan jenis kelamin yang sama pak”. 

g. Subjek menghubungkan secara langsung yang diketahui dengan yang di tanyakan dengan cukup jelas 

dilihat dari subjek menentukan siswa perempuan yang belum di ketahui jumlahnya. 
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h. Subjek menyelesaikan soal dengan menghubungkan pembelajaran yang telah di peroleh yaitu dari cara 

menjawab soal yang disediakan dengan dia menjawab seperti saat pembelajaran dan melihat buku LKS 

sebagai acuannya mengerjakannya. 

 

4. Subjek LAS dalam model pembelajaran CTL ke-2 

a. Subjek mengkaitkan informasi yang pernah di dapat dengan pengalaman sebelumnya dan mengkaitkannya 

juga melalui sumber LKS penjelasannya sebagai berikut “Karena cara itu saya peroleh dari pengalaman 

mengerjakan soal minggu kemarin dan saya melihat rumusnya dari buku LKS pak” 

b. Subjek menemukan data yang diketahui dari mengkumpulkan data dengan cara yang sederhana dan 

melihat buku LKS sebagai bahan pertimbangannya yaitu “Soal yang pertama dengan cara bertanya dulu 

pak ke anak-anak berat badan masing-masing berapa lalu saya jumlahkan berat badan keseluruhan jenis 

kelamin perempuan dan di bagi dengan jumlah orang yang berada di dalam satu kelompok saya pak dan itu 

menghasilkan rata-rata berat badan jenis kelamin perempuan pak dan hasil ini akan saya cocokkan dengan 

hasil yang minggu kemarin yang pernah bapak kasih apakah menghasilkan jawaban yang sama, sedangkan 

soal yang kedua saya sudah mengetahui rata-rata berat badan jenis kelamin perempuan untuk mengetahui 

rata-rata berat badan jenis kelamin laki-laki saya menjumlahkan rata-rata berat badan jenis kelamin laki-

laki dengan rata-rata berat badan kelompok perempuan setelah saya menemukan kedua rata-rata berat 

badan saya jumlahkan dan saya bagi dengan jumlah orang yang berada didalam satu kelas pak” 

c. Subjek mengecek kembali apakah informasi yang di peroleh sudah cukup atau belum. Penjelasannya 

sebagai berikut “saya jumlahkan berat badan keseluruhan jenis kelamin perempuan dan di bagi dengan 

jumlah orang yang berada di dalam satu kelompok saya pak dan itu menghasilkan rata-rata berat badan 

jenis kelamin perempuan pak dan hasil ini akan saya cocokkan dengan hasil yang minggu kemarin yang 

pernah bapak kasih apakah menghasilkan jawaban yang sama”. 

d. Subjek menyajikan data yang diperoleh dengan cara mengecek lagi yaitu “Karena cara itu saya peroleh 

dari pengalaman mengerjakan soal minggu kemarin dan saya melihat rumusnya dari buku LKS pak”. 

e. Subjek menjawab permasalahan dengan menyebutkan detail hal-hal yang diketahui dan menjawab dengan 

keragu-raguan yaitu “Permasalahan ke-1 mencari rata-rata berat badan jenis kelamin perempuan dan 

masalah ke-2 mencari rata-rata gabungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan” 

f. Subjek jelas menyimpulkan suatu permasalahan yang di peroleh terlihat dari “Kelompok saya bisa mencari 

nilai rata-rata dalam satu kelompok dengan cara yang berada di LKS dan cara menggabungkan rata-rata 

dengan jenis kelamin yang bebeda pak”. 

g. Subjek menghubungkan secara langsung yang diketahui dengan yang di tanyakan dengan cukup jelas 

dilihat dari subjek menentukan siswa laki-laki yang belum di ketahui jumlahnya. 

h. Subjek menyelesaikan soal dengan menghubungkan pembelajaran yang telah di peroleh yaitu dari cara 

menjawab soal yang disediakan dengan dia menjawab seperti saat pembelajaran pertama dan kedua dan 

melihat buku LKS sebagai acuannya mengerjakannya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan data dan simpulan yang diperoleh serta temuan-temuan penelitian, maka diperoleh hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Subjek laki-laki 

Dalam proses pembelajaran Contextual Teaching and Learningyang ke satu dan ke dua menyimpulkan bahwa 

subjek hanya mengkaitkan informasi yang di dapat dengan pengalaman sebelumnya, dan kurang teliti dalam 

mengumpulkan dan menyajikan data. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Subjek dalam komponen mengkonstruksi subjek mengkaitkan informasi yang pernah di dapat dengan 

pengalaman sebelumnya. 

b. Subjek dalam konponen menemukan yaitu subjek menemukan data yang diketahui dari mengkumpulkan 

data dengan cara yang sederhana, subjek tidak mengecek kembali apakah informasi yang di peroleh sudah 

cukup atau belum, subjek menyajikan data yang diperoleh tanpa mengecek lagi. 

c. Subjek dalam komponen bertanya yaitu subjek menjawab permasalahan dengan tidak menyebutkan detail 

hal-hal yang diketahui dan menjawab dengan keras. 

d. Subjek dalam komponen refleksi yaitu subjek tidak jelas menyimpulkan suatu permasalahan yang di 

peroleh. 

e. Subjek dalam penilaian sebenarnya yaitu subjek tidak menghungkan secara langsung yang diketahui 

dengan yang di tanyakan dengan cukup, subjek menyelesaikan soal dengan menghubungkan pembelajaran 

yang telah di peroleh. 
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2. Subjek Perempuan 

Dalam proses pembelajaran Contextual Teaching and Learning yang ke satu dan ke dua menyimpulkan bahwa 

subjek mengkaitkan informasi yang di dapat dengan pengalaman sebelumnya dan dengan sumber yang lainnya 

seperti LKS, dan subjek teliti dalam mengumpulkan dan menyajikan data. Hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut.  

a. Subjek dalam komponen mengkonstruksi yaitu subjek mengkaitkan informasi yang pernah di dapat dengan 

pengalaman sebelumnya dan mengkaitkannya juga melalui sumber LKS. 

b. Subjek dalam komponen menemukan yaitu subjek menemukan data yang diketahui dari mengkumpulkan 

data dengan cara yang sederhana dan melihat buku LKS sebagai bahan pertimbangannya, subjek mengecek 

kembali apakah informasi yang di peroleh sudah cukup atau belum, subjek menyajikan data yang diperoleh 

dengan cara mengecek lagi. 

c. Subjek dalam komponen bertanya yaitu subjek menjawab permasalahan dengan menyebutkan detail hal-

hal yang diketahui dan menjawab dengan keragu-raguan. 

d. Subjek dalam komponen refleksi yaitu subjek jelas menyimpulkan suatu permasalahan yang di peroleh. 

e. Subjek dalam penilaian sebenarnya yaitu subjek menghubungkan secara langsung yang diketahui dengan 

yang di tanyakan dengan cukup jelas dan subjek menyelesaikan soal dengan menghubungkan 

pembelajaran yang telah di peroleh dengan buku LKS 

Saran  

1. Pada saat mengajar, diharapkan guru menciptakan suasana belajar yang bervariasi dengan menerapkan 

metode-metode mengajar yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin siswa sehingga siswa dapat lebih 

menyerap materi yang diberikan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, subjek cenderung mengkaitkan informasi yang sudah diperoleh ketika 

melaksanakan proses pembelajran. Oleh karena itu, diharapkan agar guru dapat lebih memaksimalkan 

informasi yang diperoleh oleh siswa menggunakan suatu aturan/prosedur, sehingga siswa dapat 

menjelaskan alasannya. 

3. Subjek penelitian juga cenderung mengunakan informasi yang usdah ada tanpa memeriksa kembali, 

padahal memeriksa kembali merupakan tahap yang penting agar kesalahan yang mungkin dilakukan dapat 

diperbaiki. Oleh karena itu, guru perlu menekankan kepada siswa untuk memeriksa kembali hasil kerjanya 

agar tidak melakukan kesalahan. 

4. Penelitian ini hanya mengungkapkan proses berpikir siswa dalam proses pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning berdasarkan jenis kelamin, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar 

dapat mengungkapkan proses berpikir siswa dengan mengunakan model pembelajran lainnya agar dapat 

diperoleh deskripsi proses berpikir siswa dengan model pembelajran yang lain. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Nur Fathonah, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya sekaligus dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga 

dengan sabar dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. 

2. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Matematika Universitas PGRI ADI BUANA Surabaya yang telah 

memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis. 

3. Ibu Kepala Sekolah SMP KARTIKA IV-1 Surabaya, yang telah memberikan perizinan penelitian di 

sekolahan yang dipimpin, sehingga peneliti bisa melakukan penelitian 

4. Para validator Instrumen pendukung penelitian, yang telah meluangkan waktu, untuk berdiskusi dan 

memberikan masukan dalam penyempurnaan instrumen ini. 

5. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan baik moril maupun 

materil kepada penulis. 

Untuk semua itu penulis tidak dapat membalas jasa dan memberi penghargaan sebagaimana mestinya selain 

memohon kehadirat Allah SWT semoga amal dan jasa yang penulis terima dari mereka diterima oleh Allah 

SWT sebagai amal saleh disisi-Nya. 

 

VI. DAFTAR PUSTAKA 

[1] Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

[2] Meleong. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 

[3] Solso Robert.L dkk.2008. Psikologi Kognitif edisi ke 8. (Alih bahasa Mikael Rahardanto dan Kristanto 

Batuadji). Jakarta: Erlangga. 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

445 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

[4] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: 

Alfabeta Bandung. 

[5] Suyanto., dan Asep Jihad. 2013. Menjadi Guru Professional Strategi Meningkatkan Kualifikasi Dan 

Kualitas Guru Di Era Global. Jakarta: Esensi. 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

446 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Pengaruh Model Problem Based Instruction (PBI) terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 2 Krian 

Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017 
 

 

Eko Silvia Septianis, Anjas Irwanda 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

silvia.ekoseptianis@gmail.com 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelajaran matematika yang dianggap sukar oleh 

siswa. Hal ini menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa, maka diperlukan solusi 

yang tepat. Salah satunya dengan penerapan model PBI yang menekankan pada 

permasalahan dunia nyata. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah yaitu “Adakah pengaruh model PBI terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo Tahun Pelajaran 

2016/2017?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

model PBI terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Krian 

Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017. Metode Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen, dengan desain penelitian Posstest 

Only Control Desain. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Krian Sidoarjo dengan sampel yang diteliti sebanyak dua kelas yaitu kelas 

VIII E sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol. Data 

penelitian diperoleh dengan metode tes hasil belajar siswa dan Teknik analisis data 

dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Peneliti menggunakan 

uji hipotesis dengan uji t. Hasil uji-t signifikansi 0,05 diperoleh thitung > ttabel yaitu 11,5 

> 1,99 maka H0 ditolak dan H1 diterima.  Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

“Ada pengaruh model PBI terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 

2 Krian Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

Kata Kunci : Problem Based Instruction  (PBI), Hasil Belajar, Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan cara pembentukan kemampuan manusia untuk menggunakan akal 

pikiran/rasional mereka sebagai jawaban dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dimasa yang akan 

datang. Pendidikan juga memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan melalui pendidikan yang baik, kita akan mudah mengikuti perkembangan jaman di masa yang akan 

datang. 

Menyadari akan pentingnya pendidikan di Indonesia, Pemerintah sudah berusaha meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan matematika yang sudah banyak dilakukan di sekolah. Salah 

satunya dengan perubahan kurikulum serta melalui kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, 

sampai saat ini mutu pendidikan di Indonesia masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan, baik ditinjau 

dari proses pembelajarannya maupun hasil belajar siswanya. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pengembangan 

kemampuan matematis siswa yang salah satu tujuannya agar peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. (Depdiknas, 2006)[1]. 

Pelajaran matematika yang sudah dianggap sukar dan tidak disukai oleh peserta didik akan mengurangi 

keinginan untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa. 

Guru perlu meningkatkan kemampuan mengajar guna menjadi guru profesional dalam proses 

pembelajaran. Kemampuan guru sebagai salah satu usaha meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tetap memperhatikan materi, waktu dan jumlah 

mailto:silvia.ekoseptianis@gmail.com


Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

447 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

siswa di kelas. Guru dalam kemampuan mengajar diharapkan dapat menyampaikan materi yang membangkitkan 

keaktifan siswa dan mudah diterima oleh siswa. 

Berdasarkan pengamatan awal terhadap proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo diperoleh 

informasi bahwa masih banyak minat belajar siswa yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar 

matematika siswa yang masih rendah serta masih rendahnya minat belajar yang dimiliki siswa dan  pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang masih bergerak satu arah yaitu guru untuk siswa, guru aktif memberikan 

informasi sedangkan siswa cenderung pasif, siswa hanya diberi pembelajaran seperti ceramah dan penugasan. 

Pembelajaran yang kurang variatif yang umumnya berorientasi pada guru. Keadaan seperti ini mengakibatkan 

siswa menjadi pasif dan minat belajar menjadi rendah. 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut yaitu Problem Based 

Instruction (PBI). Model Problem Based Instruction (PBI) dapat diterapkan pada pelajaran matematika. 

Permasalahan-permasalahan matematika yang selalu berkembang setiap saat dapat dihadirkan di kelas dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang menerapkan model Problem Based 

Instruction (PBI), peserta didik dihadapkan pada permasalahan dunia nyata yang tentunya dikaitkan dengan 

materi yang diajarkan oleh guru. 

Pembelajaran akan bermakna bagi siswa, jika pembelajaran dilakukan sesuai dengan pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa. Dari pengetahuan awal tersebut, guru memberikan materi atau sumber belajar yang sesuai 

dengan kompetensi dasar yang diinginkan, selanjutnya dikondisikan dengan bimbingan guru agar siswa aktif 

dalam membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran akan bermakna jika guru mengkaitkan pengetahuan 

baru dengan pengalaman yang telah dimiliki siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan penelitian yang dapat mengkaji penerapan Problem Based 

Instruction (PBI) pada pembelajaran matematika, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model Problem Based Instruction (PBI) terhadap hasil belajar Matematika siswa 

kelas VIII SMPN 2 Krian Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017” 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen, Bentuk 

desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu True Experimental Design. Ciri utama True Experimental 

Design adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil 

secara acak dari suatu populasi tertentudengan desain penelitian Posttest Only Control  Desain (dalam 

Sugiyono, 2015:112)[2]. Dalam desain ini akan dipilih dua kelompok belajar secara random, kelas pertama akan 

diberi perlakuan atau sebagai kelas eksperimen, dan kelas kedua sebagai kelas kontrol. Untuk mengetahui 

penentuan ukuran sampel yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan Pendekatan Statistik 

(Traditional Statistic Model). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian tes (post-

test) yang digunakan adalah tes tertulis dengan tes dilakukan sebanyak 1 kali yaitu tes akhir (post-test). 

Dalam penelitian ini, kelas ekperimen dan kelas kontrol diberikan langkah-langkah pembelajaran yang 

sama hanya berbeda pada pemberian model pembelajarannya. Di mana kelas ekperimen menggunakan model 

Problem Based Inruction (PBI) dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional model langsung 

serta kedua kelas mempunyai kesamaan dalam materi, yaitu bab Statistika dan mengerjakan post test yang sama. 

Dari hasil posttest dua kelas tersebut yang akan digunakan sebagai perbandingan dan penelitian adakah 

pengaruh Model Problem Based Instruction (PBI) terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas VIII SMPN 2 

Krian Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil penentuan sampel menggunakan Pendekatan Statistik (Traditional Statistik Model) maka 

ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 siswa dari kelas VIII E dan VIII A di SMP Negeri 

2 Krian Sidoarjo. Pada kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model Problem Based 

Intruction (PBI) dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol dengan menggunakan  pembelajaran 

konvensional.Kedua kelas mempunyai kesamaan dalam materi, yaitu bab Statistika dan mengerjakan post test 

yang sama. 
Sebagai batas hasil belajar untuk mecapai nilai ketuntasan maka peneliti menggunakan nilai ketuntasan 

minimum (KKM) yang sudah ditetapkan oleh sekolah yaitu 78 untuk matematika. 

Hasil penelitian ini disajikan dalam uji hipotesis. Untuk menguji adanya pengaruh dari penerapan model 

Problem Based Intruction (PBI) tehadapa hasil belajar matematika pada pokok bahasan Statistika, berdasaran 

hasil analisis uji normalitas diperoleh hasil kelas eksperimen X2
hitung  X2

tabel yaitu 9,27 < 11,070 sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa kelas VIII E berdistribusi normal sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh hasil 

  yaitu 1,44  11,070 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas VIII A berdistribusi normal. 

Perhitungan Uji Homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji F (fisher) sehingga diperoleh  Fhitung 

≤ Ftabel, yaitu 1,41  1,71 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua populasi bersifat homogen. 

Perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh thitung = 11,57 dan ttabel = 1,99254 dengan 

dk = (38 +38 – 2) =74 dan taraf signifikan = 0,05 sehingga thitung = 11,57 > ttabel = 1,99254, Ho ditolak, dengan 

kata lain ada beda model pembelajaran PBI terhadap hasil pembelajar matematika. Sehingga ada pengaruh 

model pembelajaran PBI terhadap hasil pembelajar matematika. 

Singkatan dan Akronim 
PBI (Problem Based Instruction) 
KKM (Nilai Ketuntasan Minimum) 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan model PBI tehadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo. Hal ini telah dibuktikan oleh analisis hasil 

penelitian yang diuraikan pada bab IV berdasarkan analisis data statistik yang diuji dengan menggunakan 

uji-t didapatkan thitung = 11,57 untuk mencari nilai  dengan  didapatkan  

 Maka     Ho ditolak, dengan kata lain ada beda model 

pembelajaran  PBI terhadap hasil pembelajar matematika. Dimana hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 

baik daripada hasil belajar siswa kelas kontrol. Dari hasil penelitian dan hipotesa tersebut maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa “ada pengaruh penerapan model Problem Based Intruction (PBI) terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Krian Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

SARAN  

Berdasarkan simpulan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru permasalahan yang diberikan kepada siswa harus kontekstual dan realistis 

2. Bagi peneliti selanjutnya penggunaan model pembelajaran Problem Based Intruction (PBI) 

membutuhkan pengelolaan kelas dan waktu yang baik, sehingga diperlukan perencanaan kegiatan 

pembelajaran yang baik agar penggunaan waktu dalam pembelajaran dapat lebih efektif. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah 

membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana 

penelitian, pakar yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan 

penelitian/penulisan.  
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Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern. Geometri mempunyai arti penting bagi siswa karena geometri merupakan 

suatu alat yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir siswa.Tujuan 

utama penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan fungsi kognitif siswa SMP dengan 

gaya belajar visual, auditori dan kinestetik dalam menyelesaikan soal geometri. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Subjek dengan gaya belajar visual dalam 

menyelesaikan soal geometri, subjek menulis kembali apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan, menggambar dan memecah bangun datar satu persatu untuk 

memudahkan penyelesaian secara terurut dan terperinci, memodelkan soal kedalam 

kalimat matematika, mencoba strategi lain untuk menjawab pertanyaan yang ada pada 

soal yakni menggunakan rumus luas setengah dari luas persegi panjang, mampu 

membaca simbol matematika dan mengartikan simbol dengan tepat. (2) Subjek 

dengan gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal geometri, subjek tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, tidak mengorganisir penyelesaikan 

dengan jelas, karena masih bingung dan kurang memahami soal, masih bingung 

dalam penggunaan simbol matematika, simbol lebar dan luas dianggap sama. (3) 

Subjek dengan gaya belajar kinestetik dalam menyelesaikan soal geometri, subjek 

menulis kembali apa yang diketahui dan yang ditanyakan, subjek hanya 

menggunakan satu strategi untuk menyelesaikan soal, mampu membaca simbol 

matematika dan mengartikannya.  

 

Kata kunci: Fungsi Kognitif, Geometri, Gaya Belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang penting dalam kehidupan suatu Negara, oleh karena itu sangat 

wajar dan tepat apabila bidang pendidikan memperoleh perhatian khususnya di Indonesia. Pendidikan juga 

merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan 

umum pendidikan masa kini adalah untuk memberikan bekal agar kita dapat berfungsi secara efektif dalam 

zaman globalisasi teknologi ini. Perwujudan tujuan nasional itu dapat diukur dari tingkat kemajuan pendidikan 

atau ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dewasa ini, kita hidup dalam era globalsasi dan kemjauan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang ditandai dengan persaingan antar bangsa yang makin ketat, dan daya 

saing makin ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. 

Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika. Persaingan yang sangat ketat pada semua aspek kehidupan ini menuntut kita untuk 

mempunyai kemampuan yang handal antara lain kemampuan memperoleh, menganalisis, dan mengolah 

informasi dengan cermat serta kemampuan pemecahan masalah yang kreatif. Dengan demikian, untuk menguasai 

dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

 Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Oleh karena itu, 

pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa mata pelajaran Matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

mailto:roisatun53@gmail.com
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tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Dalam pendidikan matematika, seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya menggunakan 

kemampuan berpikir sangat diperlukan. Holyoak dan Morrison (2005) menyatakan thinking is the systematic 

transformation of mental representations of knowledge to characterize actual or possible states of the world, often 

in service of goals [1].  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa berpikir itu merupakan transformasi sistematis 

pengetahuan melalui representasi mental untuk menemukan ciri-ciri keadaan dunia yang sebenarnya atau yang 

mungkin sering karena untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, ketika berpikir seseorang akan mentransformasikan 

pengetahuan yang direpresentasikan dalam aktivitas mentalnya untuk menandai suatu keadaan yang sebenarnya 

atau yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya [1]. 

Tujuan pembelajaran matematika ini dalam Kurikulum 2013 terangkum dalam 4 (empat) Kompetensi Inti 

yaitu Kompetensi Sikap Spritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan. Pengembangan kompetensi pengetahuan dan keterampilan juga memiliki kaitan yang erat dengan 

kemampuan berpikir. Stacey (dalam Wijaya,2011:17) menyatakan bahwa kemampuan berpikir matematis 

memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving skill [2].  

Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sangat 

beragam. Salah satu bidang ilmu dalam matematika yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar yaitu geometri. 

Geometri mempunyai arti penting bagi siswa karena geometri merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk 

melatih kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

mempelajari geometri, siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan bernalar yang baik, kemampuan berpikir 

yang logis, kritis, sistematis dan kreatif yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karena itu sangat dibutuhkan 

suatu pemahaman konsep tentang geometri pada diri siswa. Pada dasarnya pemahaman konsep geometri pada 

siswa berkaitan erat dengan pembentukan konsep pada diri siswa itu sendiri. Ketika suatu konsep geometri sudah 

terbangun pada diri siswa maka mereka akan memiliki pemahaman yang baik terkait konsep tersebut. Namun 

demikian, dalam materi geometri terdapat simbol-simbol yang tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti bagi 

siswa tanpa bimbingan, arahan dan mediasi dari guru-guru maupun dari orang yang lebih dewasa. Simbol-simbol 

tersebut akan memudahkan siswa dalam memecahkan masalah (problem solving) geometri [2]. 

Pada saat memecahkan masalah tentang geometri, bukanlah hal yang mudah bagi siswa yang memiliki 

kemampuan geometrinya tidak begitu baik. Hal tersebut sering berasal bukan dari kurangnya pengetahuan 

matematika tertentu tetapi tidak adanya prasarat kognitif yang lebih bersifat umum atau dengan kata lain fungsi 

kognitif yang dimiliki siswa masih belum lengkap. Sehingga untuk mengekplorasi pemecahan masalah dalam 

matematika diperlukan sebuah skema yang menggambarkan fungsi kognitif untuk membentuk dasar dalam 

kegiatan pemecahan masalah dalam matematika tersebut. Dengan demikian pemahaman pada diri siswa dapat 

terbangun dengan baik [2]. 

James Kinard (2007:3) menyatakan bahwa fungsi kognitif sebagai sebuah proses mental yang memiliki 

makna khusus. Selanjutnya Kinard menyampaikan bahwa tindakan berpikir tertentu yang diperlukan untuk 

menguraikan abstraksi dan generalisasi geometri secara langsung. Maka dari itu dalam memecahkan masalah 

geometri dibutuhkan suatu fungsi kognitif [3]. Dalam teorinya Rigorous Mathematical Thinking James Kinard 

(2008) menyebutkan bahwa salah satu klaim utama dari pendekatan RMT adalah bahwa siswa kesulitan dengan 

tugas-tugas matematika sering berasal bukan dari kurangnya pengetahuan matematika tertentu tetapi dari tidak 

adanya prasyarat kognitif yang lebih bersifat umum yang artinya bahwa dalam memecahkan masalah siswa perlu 

memperoleh masukan informasi yang benar pada saat aktivitas eksplorasi dan elaborasi [4]. 

Fungsi kognitif yang muncul atau terbentuk oleh peserta didik dapat berdasarkan pada pengalaman peserta 

didik itu sendiri. Dengan demikian, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dimungkinkan memiliki cara 

yang berbeda pada saat memecahkan masalah matematika. Dalam hal ini penting bagi seorang guru untuk 

mengetahui fungsi kognitif siswa, salah satunya pada saat siswa memecahkan masalah geometri. 

Dalam materi geometri, siswa akan mempelajari hubungan antar titik-titik, garis-garis, sudut-sudut, dan 

bidang bidang serta bangun datar dan bangun ruang. Banyak fakta dalam aritmetika atau aljabar dibuktikan 

berbantuan geometri. Pada geometri, saat mengerjakan sebuah soal atau permasalahan tidak hanya mementingkan 

“jawaban”, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” menjawab itu. Maka dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan soal-soal geometri untuk mendeskripsikan fungsi kognitif siswa menggunakan indikator fungsi 

kognitif dari Kinard dan Kozulin (2008) yaitu fungsi kognitif dalam berpikir kualitatif [4]. 

Dari karakteristik pribadi siswa, maka yang berkaitan erat dengan keberhasilan belajar siswa dalam aspek 

kognitif adalah fungsi kognisi yang mencakup: taraf intelegensi, daya kreativitas, bakat khusus, organisasi 

kognitif, taraf kemampuan bahasa, daya fantasi, gaya belajar (gaya kognitif, tipe belajar, gaya berpikir), dan 

teknik-teknik studi. 
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Gaya belajar adalah kecenderungan cara atau teknik siswa untuk mempermudah dirinya memproses informasi 

dalam rangka melakukan perubahan yang lebih baik pada dirinya. Terdapat tiga jenis gaya belajar menurut secara 

umum, yaitu Visual (Belajar dengan cara melihat), Auditori (Belajar dengan cara Mendengar), dan Kinestetik 

(Belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh) [5]. Gaya belajar setiap individu merupakan keunikan 

yang dimiliki oleh siswa untuk memudahkan dirinya belajar. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Fungsi Kognitif Siswa SMP 

Dalam Menyelesaikan Soal Geometri Ditinjau dari Gaya Belajar” 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskrikpsikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian 

secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat subjek penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaatkan berbagai metode 

ilmiah. 

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan hasil kerja siswa dalam mengerjakan soal Geometri di tinjau 

dari gaya belajarnya. Selanjutnya respons yang berupa penyelesaian tersebut dianalisis kemudian siswa 

diwawancarai berdasarkan hasil pekerjaannya. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah 3 siswa SMP. Dalam penelitian ini tidak didasarkan pada perbedaan gender, maka 

subjek yang dipilih laki-laki semua atau perempuan semua agar seandainya terjadi perbedaan fungsi kognitif 

subjek yang satu dengan yang lain betul-betul karena perbedaan  gaya belajardan bukan dikarenakan perbedaan 

gender. 

Untuk menentukan subjek peneltitian, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menetapkan kelas penelitian, yaitu siswa kelas VIII SMP yang sudah mendapatkan materi geometri bidang 

datar 

2. Memberikan tes gaya belajar 

3. Memeriksa hasil pekerjaan tes gaya belajar 

4. Memilih 3 subjek yang komunikatif dengan kemampuan matematika setara, dan untuk mengetahui hal 

tersebut dilakukan konsultasi dengan guru. Untuk selanjutnya dari setiap kategori (siswa dengan gaya 

belajar visual, auditori, dan kinestetik) dipilih masing-masing 1 orang siswa yang komunikatif sebagai 

subjek penelitian 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

1. Instrumen Utama 

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneltiti sendiri. Hal ini dikarenakan hanya 

peneliti yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian dan hanya peneliti yang mampu memahami 

kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan melalui observasi dan wawancara, serta tidak dapat diwakilkan 

kepada orang lain. 

2. Instrumen Pendukung 

a. Tes Gaya Belajar 

b. Soal Tes Geometri 

Soal tes matematika yang diberikan berhubungan dengan materi geometri kelas VIII SMP yang digunakan 

sebagai alat untuk mengungkap fungsi kognitif siswa SMP dalam menyelesaikan soal Geometri 

berdasarkan indikator fungsi kognitif dalam berpikir kualitatif dari Kinard dan Kozulin (2008) [4].  

 

Tabel 2.1. Indikator Fungsi Kognitif Dalam Berpikir Kualitatif 

Fungsi Kognitif Indikator 

Pelabelan–Visual Memberikan nama suatu bangun berdasarkan ciri 
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Fungsi Kognitif Indikator 

teramati. 

 Membentuk gambaran dalam pikiran jika nama 

bangun diberikan. 

 Mengkonstruksi suatu bangun jika nama bangun 

diberikan. 

Perbandingan Mencari kesamaan antara dua atau lebih objek, 

kejadian, atau situasi. 

 Mencari perbedaan antara dua atau lebih objek, 

kejadian, atau situasi. 

Pencarian sistematis 

untuk mengumpul-kan 

dan melengkapi 

informasi 

Mengumpulkan informasi dengan jelas dan lengkap 

(mengubah dari bahasa tulis ke bahasa gambar, 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal). 

 Menambah informasi yang diperlukan untuk strategi 

menjawab pertanyaan 

 Mengorganisir penyelesaiaan dengan jelas dan 

lengkap. 

Menggunakan lebih 

dari satu sumber 

informasi 

Bekerja secara mental dengan menggunakan lebih 

dari satu konsep untuk menjawab pertanyaan. 

 

 Mencoba strategi-strategi lain untuk menjawab 

pertanyaan. 

Memodelkan simbol – 

Menyimbolkan Kode 

Menggunakan simbol-simbol dengan tepat 

 Mengartikan simbol-simbol seperti simbol garis, 

simbol ruas garis, sombol siku-siku, simbol sisi yang 

sama panjang. 

 

c. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti sehingga wawancara menjadi 

terarah. Subjek diwawancarai berdasarkan hasil pekerjaan yang mereka tulis ketika menjawab soal tes 

geometri. Pedoman wawancara dibuat sedemikian rupa agar dapat mengetahui lebih dalam tentang fungsi 

kognitif siswa SMP sesuai indikator dalam menyelesaikan soal ditinjau dari gaya belajar siswa. 

 

D. Teknik Pengumpula Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan pemberian tugas dan wawancara. Subjek 

diminta menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti mewawancarai 

subjek penelitian secara lebih mendalam berdasarkan respon siswa terhadap soal tes geometri yang diberikan. 

Wawancara juga digunakan untuk memperoleh informasi yang mungkin tidak diperoleh saat tugas tertulis, 

karena tidak semua yang dipikirkan siswa mampu dituliskan. Hal ini diharapkan dapat terungkap ketika 

dilakukan wawancara. 

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan dengan tugas tertulis dan wawancara, 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data sebanyak 2 (dua) kali. 

Jarak antara pengumpulan data pertama dan data kedua adalah 10 hari. Data yang diperoleh kemudian 

dibandingkan. Data dikatakan valid jika ada konsistensi atau kesamaan pandangan antara data pertama dan data 

kedua. Jika data yang diperoleh belum valid, maka dilakukan pengumpulan data berulang kali sampai data yang 

diperoleh valid. Selanjutnya data yang valid digunakan dalam penelitian ini. 
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Secara sistematis, teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data hasil tugas pemecahan masalah dan hasil wawancara kemudian dianalisis dengan pendekatan 

kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut. 

1. Tahap reduksi data 

2. Tahap penyajian data 

3. Tahap penarikan kesimpulan 

F. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar, prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri dari empat tahap, yaitu: tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan pembuatan laporan. 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Merancang instrumen penelitian yang meliputi tes gaya belajar dan pedoman wawancara. 

b. Melaksanakan validasi terhadap instrumen penelitian (soal tes geometri dan pedoman wawancara). 

c. Menganalisis hasil validasi instrumen penelitian kemudian merevisi instrumen tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

Mulai 

Keterangan: 

 : alur maju 

 : alur mundur 

 : kegiatan 

 : kegiatan awal dan 

akhir 

 : pertanyaan 

 : hasil 

 

Subjek Penelitian 

TG 1 TG ke-i, i 2 

Data hasil 

tugas dan 

wawancara 

Triangulasi 

Apakah data valid 

atau tidak? 

Data hasil 

tugas dan 

wawancara 

Selesai 

Tidak 

Ya 

Data siap 

dianalisis 

Gambar 2.1 Alur Pengumpulan Data 
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a. Menentukan subjek penelitian berdasarkan gaya belajar siswa. Siswa dikelompokkan menjadi 3, yaitu siswa 

yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian memilih satu siswa dari masing-

masing kelompok yang bersedia untuk diwawancarai. 

b. Memberikan soal tes geommetri kepada subjek penelitian, kemudian subjek tersebut diwawancarai agar 

peneliti mendapatkan informasi mengenai fungsi kognitif siswa dalam menyelesaikan soal geometri sebagai 

bahan untuk menarik kesimpulan. 

c. Triangulasi  

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Menganalisis hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara. 

b. Mendeskripsikan hasil analisis data. 

 

4. Tahap Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan hasil penelitian mengenai fungsi kognitif siswa SMP dalam 

menyelesaikan soal geometri ditinjau dari gaya belajar. 

 

III. PEMBAHASAN 

Data penelitian ini berupa hasil pekerjaan tertulis siswa dari soal geometri I dan soal geometri II serta data 

hasil wawancara. Hasil wawancara yang telah diperoleh dari setiap subjek, kemudian ditranskripkan dan 

dipaparkan guna mendiskripsikan fungsi kognitif siswa SMP kelas VIII gaya belajar visual, auditori, dan 

kinestetik dalam menyelesaikan soal geometri  

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan kode S1.y, 

S2.y, S3.y. Dengan keterangan sebagai berikut: 

S1 adalah subjek visual 

S2 adalah subjek auditori 

S3 adalah subjek kinestetik 

Sebagai contoh, S1.2 adalah kode untuk hasil wawancara untuk subjek pertama, soal geometri kedua. 

1. Subjek dengan gaya belajar Visual 

Pada indikator Pelabelan-visual, S1.1 dan S1.2 memberikan nama suatu bangun yang telah diberikan pada soal. 

S1.1 dan S2.2 menyebutkan ciri-ciri bangun datar yang yang ada pada soal. S1.1 dan S2.2 juga mengonstruksi 

bangun datar berdasarkan dengan soal yang diberikan. 

Pada indikator perbandingan, S1.1 dan S1.2 menyebutkan persamaan bangun datar yakni menyebutkan 

persamaan  dua bangun persegi panjang yang ada pada soal. S1.1 dan S1.2  menyebutkan perbedaan bangun datar 

yang telah diberikan. S1.1 dan S1.2 hanya menyebutkan satu perbedaan saja, yakni membedakan luas bangun 

datar. 

Pada indikator mengumpulkan dan melengkapi informasi, S1.1 dan S1.2 menulis kembali apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan pada soal. S1.1 dan S1.2 menambah informasi yang telah diketahui guna membantu menjawab 

pertanyaan yang ada pada soal.  S1.1 dan S1.2 menggambar dan memecah bangun datar satu persatu untuk 

memudahkan penyelesaian secara terurut dan terperinci. S1.1 dan S1.2 memodelkan soal kedalam kalimat 

matematika. 

Pada indikator menggunakan lebih dari satu sumber informasi, S1.1 menggunakan rumus luas persegi panjang 

dan luas persegi. Sedangkan dan S1.2 mencoba strategi lain untuk menjawab pertanyaan yang ada pada soal 

yakni menggunakan rumus luas setengah dari luas persegi panjang dan menggunakan rumus luas segitiga.  

Pada indikator memodelkan simbol, S1.1 dan S1.2 menggunakan simbol-simbol matematika dan pada saat 

wawancara, S1.1 dan S1.2 bisa membaca simbol matematika dan mengartikan simbol dengan tepat.  

2. Subjek dengan gaya belajar Auditori 

Pada indikator Pelabelan-visual, S2.1 memberikan nama suatu bangun berdasarkan gambar yang terdapat pada 

soal. pada S2.2 masih bingung menyebutkan nama bangun ketika ditanya nama bangun yang ada, karena kurang 

memahami soal dan hanya melihat gambar saja. S2.1 dan S2.2 menyebutkan ciri-ciri bangun datar berdasarkan 

dengan pengetahuan yang dimilikinya. S2.1 dan S2.2 menyusun bangun datar berdaarkan soal yang diberikan 

Pada indikator perbandingan, S2.1 dan S2.2 menyebutkan persamaan bangun datar yang ada, yakni sama dalam 

bentuk saja. S2.1 dan S2.2 menyebutkan perbedaannya hanya berbeda besar kecil ukuran bangun yang disajikan 

dalam soal. 

Pada indikator mengumpulkan dan melengkapi informasi, S2.1 dan S2.2 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dalam soal. S2.1 dan S2.2 juga tidak menuliskan apa yang ditanya pada soal, tetapi ketika diwawancara, S2.1 dan 

S2.2 hanya menjawab apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. S2.2 menyelesaikan soal yang kedua 
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dengan menggunakan rumus Phytagoras, untuk mencari panjang sisi miring. S2.1 dan S2.2 tidak mengorganisir 

penyelesaikan dengan jelas, karena masih bingung dan kurang memahami soal 

Pada indikator menggunakan lebih dari satu sumber informasi, S2.1 dan S2.2 hanya menggunakan satu konsep 

saja dalam menyelesaikan soal. S2.1 menggunakan konsep luas persegi panjang dan S2.2 menggunakan konsep 

Phytagoras.  

Pada indikator memodelkan simbol, S2.1 dan S2.2 masih bingung dalam penggunaan simbol matematika, simbol 

lebar dan luas dianggap sama. 

3. Subjek dengan gaya belajar kinestetik 

Pada indikator Pelabelan-visual, S3.1 dan S3.2 2 memberikan nama suatu bangun yang telah diberikan pada soal, 

S3.1 dan S3.2 menyebutkan ciri-ciri bangun datar yang yang ada pada soal dan menggambar ulang bangun datar 

pada lembar jawaban, S3.1 dan S3.2 mengonstruksi bangun datar berdasarkan dengan soal yang diberikan 

Pada indikator perbandingan, S3.1 dan S3.2 menyebutkan persamaan antara kedua bangun datar dengan cara 

menyebutkan kesamaan ciri-ciri kedua bangun. S3.1 dan S3.2 menyebutkan perbedaan kedua bangun dengan 

menyebutkan perbedaan luas antara kedua bangun tersebut. 

Pada indikator mengumpulkan dan melengkapi informasi, S3.1 dan S3.2 mengumpulkan beberapa informasi yang 

ada pada soal, diantaranya, menulis kembali apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. S3.1 dan S3.2 

memisahkan satu-persatu bangun datar selanjutnya mencari luas daerah yang diarsir. S3.1 dan S3.2 memodelkan 

soal kedalam kalimat matematika.  

Pada indikator menggunakan lebih dari satu sumber informasi, S3.1 dan S3.2 hanya menggunakan beberapa 

sumber untuk menjawab pertanyaan, diantaranya menggunakan rumus luas persegi panjang, persegi, dan segitiga 

siku-siku. S3.1 dan S3.2 tidak mencoba strategi lain dalam menjawab soal tersebut 

Pada indikator memodelkan simbol, S3.1 dan S3.2 menggunakan simbol-simbol matematika diantaranya 

menggunakan simbol bangun datar, luas, operasi, panjang. S3.1 dan S3.2 juga sudah mampu membaca simbol 

matematika dan mengartikannya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,peneliti membuat simpulan tentang 

fungsi kognitif siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dalam mengerjakan soal geometri, 

sebagai berikut: 

a. Fungsi kognitif siswa SMP dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan soal geometri didapatkan 

hasil sebagai berikut: (1) Pada Pelabelan-visual, subjek memberikan nama suatu bangun yang telah diberikan 

pada soal. Menyebutkan ciri-ciri bangun datar yang yang ada pada soal dan juga mengonstruksi bangun datar 

berdasarkan dengan soal yang diberikan. (2) Pada perbandingan, subjek menyebutkan persamaan bangun datar 

yakni menyebutkan persamaan  dua bangun persegi panjang yang ada pada soal. subjek   menyebutkan perbedaan 

bangun datar yang telah diberikan, dan hanya menyebutkan satu perbedaan saja, yakni membedakan luas bangun 

datar. (3)Pada mengumpulkan dan melengkapi informasi, Subjek menulis kembali apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan pada soal. subjek menambah informasi yang telah diketahui guna membantu menjawab pertanyaan 

yang ada pada soal.  subjek menggambar dan memecah bangun datar satu persatu untuk memudahkan 

penyelesaian secara terurut dan terperinci dan  memodelkan soal kedalam kalimat matematika. (4) Pada 

menggunakan lebih dari satu sumber informasi, Subjek mencoba strategi lain untuk menjawab pertanyaan yang 

ada pada soal yakni menggunakan rumus luas setengah dari luas persegi panjang dan menggunakan rumus luas 

segitiga. (5) Pada memodelkan simbol, Subjek menggunakan simbol-simbol matematika, bisa membaca simbol 

matematika dan mengartikan simbol dengan tepat. 

b. Fungsi kognitif siswa SMP dengan gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal geometri didapatkan 

hasil sebagai berikut: (1) Pada Pelabelan-visual, Subjek memberikan nama suatu bangun berdasarkan gambar 

yang terdapat pada soal tetapi masih bingung menyebutkan nama bangun ketika ditanya nama bangun yang ada, 

karena kurang memahami soal dan hanya melihat gambar saja. subjek menyebutkan ciri-ciri bangun datar 

berdasarkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. (2) Pada perbandingan, subjek menyebutkan persamaan 

bangun datar yang ada, yakni sama dalam bentuk saja. Subjek menyebutkan perbedaannya hanya berbeda besar 

kecil ukuran bangun yang disajikan dalam soal. (3) Pada mengumpulkan dan melengkapi informasi, subjek tidak 

menuliskan apa yang diketahui dalam soal. subjek juga tidak menuliskan apa yang ditanya pada soal, tetapi ketika 

diwawancara, subjek hanya menjawab apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. subjek tidak 

mengorganisir penyelesaikan dengan jelas, karena masih bingung dan kurang memahami soal. (4) Pada 

penggunakan lebih dari satu sumber informasi subjek hanya menggunakan satu konsep saja dalam menyelesaikan 
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soal. (5) Pada  memodelkan simbol, subjek masih bingung dalam penggunaan simbol matematika, simbol lebar 

dan luas dianggap sama. 

c. Fungsi kognitif siswa SMP dengan gaya belajar kinestetik dalam menyelesaikan soal geometri 

didapatkan hasil sebagai berikut: (1)  Pada Pelabelan-visual, subjek memberikan nama suatu bangun yang telah 

diberikan pada soal, subjek menyebutkan ciri-ciri bangun datar yang yang ada pada soal dan menggambar ulang 

bangun datar pada lembar jawaban, subjek mengonstruksi bangun datar berdasarkan dengan soal yang diberikan. 

(2) Pada perbandingan, subjek menyebutkan persamaan antara kedua bangun datar dengan cara menyebutkan 

kesamaan ciri-ciri kedua bangun. subjek menyebutkan perbedaan kedua bangun dengan menyebutkan perbedaan 

luas antara kedua bangun tersebut. (3) Pada r mengumpulkan dan melengkapi informasi, subjek mengumpulkan 

beberapa informasi yang ada pada soal, diantaranya, menulis kembali apa yang diketahui dan yang ditanyakan 

pada soal. subjek memisahkan satu-persatu bangun datar selanjutnya mencari luas daerah yang diarsir. subjek 

memodelkan soal kedalam kalimat matematika. (4) Pada menggunakan lebih dari satu sumber informasi, subjek 

hanya menggunakan beberapa sumber untuk menjawab pertanyaan, subjek tidak mencoba strategi lain dalam 

menjawab soal tersebut. (5) Pada memodelkan simbol, subjek menggunakan simbol-simbol matematika 

diantaranya menggunakan simbol bangun datar, luas, operasi, panjang. subjek juga sudah mampu membaca 

simbol matematika dan mengartikannya 

Saran 

a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diakukan, peneliti menemukan subjek dengan gaya belajar 

auditori masih belum bisa membedakan simbol matematika. Oleh karena itu diharapkan para pendidik 

senantiasa membiasakan siswa untuk mencoba membaca dan mengartika simbol-simbol matematika. 

b. Penelitian ini hanya mengungkapkan fungsi kognitif dalam menyelesaikan soal geometri ditinjau dari 

gaya belajar saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengungkapkan fungsi 

kognitif denga tinjauan yang berbeda. 
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Penelitian ini membahas tentang model pembelajaran yang ada pada saat ini. Dimana model 

pembelajaran yang banyak digunakan adalah model pembelajaran konvensional. Model 

pembelajaran konvensional adalah bentuk model pembelajaran satu arah (ekspositori). Model 

pembelajaran ini lebih banyak guru mengadakan ceramah dan siswa mendengarkan. Oleh 

sebab itu, model pembelajaran seperti ini dianggap kurang efektif. Karena siswa lebih 

cenderung pasif dan guru yang lebih aktif. Dengan kata lain yang berperan langsung dalam 

pembelajaran adalah guru. Adapun untuk model pembelajaran Snowball Throwing, siswa 

justru yang lebih aktif daripada guru. Sehingga model pembelajaran ini dinilai lebih baik 

diterapkan untuk pembelajaran pada saat ini. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas 

VIII A dan Kelas VIII B SMP Jalan Jawa Surabaya. Yang mana subjek tersebut diberikan 

posttest untuk pengambilan data. Mereka diberikan latihan soal persamaan garis lurus. 

Kemudian dari hasil posttest tersebut dianalisa tentang hasil yang mereka peroleh. Kelas VIII 

A merupakan kelas eksperimen sedangkan Kelas VIII B merupakan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberikan model pembelajaran Snowball Throwing sedangkan kelas kontrol 

diberikan model pembelajarn konvensional. Dari analisa data yang diperoleh dengan 

menggunakan uji-t adalahdidapatkanbahwathitung>ttabel (4,35>2,015) dengan taraf signifikan  

= 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam hal ditolaknya H0, maka hipotesis yang telah 

digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Snowball Throwing 

yang diberikan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika dibandingkan dengan Model 

Pembelajaran Konvensional. Dimana pada kelas eksperimen yang diberikan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing rata-rata nilainya lebih besar dari pada kelas kontrol yang 

diberikan Model Pembelajaran Konvensional. Sehingga, hasil belajar pada kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Oleh karena itu, data yang dianalisis sangatlah akurat untuk 

diuji hipotesisnya, sehingga pengaruhny ajuga akan lebih besar terhadap hasil belajar 

matematika. Jadi, dapat dikatakan bahwa Model Pembelajaran Snowball Throwing 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

Kata kunci : model pembelajaran, konvensional, snowball throwing,, hasil belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sumber daya insan yang sepatutnya mendapat perhatian terus menerus dalam 

upaya peningkatan mutunya. Peningkatan mutu pendidikan berarti pula peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Untuk itu perlu di lakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dari waktu ke waktu tanpa 

henti.Karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia, sebab dengan pendidikan manusia dapat 

mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Maka, dalam 

rangka mewujudkan potensi tersebut harus melewati proses pendidikanyang diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran. 

Karakteristik  model pembelajaran kooperatif (Chotimah, Dwitasari, 2010:3) yaitu : a. Peserta didik 

bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis; b. Anggota-anggota dalam kelompok 

diatur terdiri dari peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi; c. Jika memungkinkan, masing-

masing anggota kelompok kooperatif  berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin; d. Sistem penghargaan yang 

berorientasi kepada kelompok dari pada individu[1] .  
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Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan diatas adalah penggunaan Model 

Pembelajaranpembelajaran, pemilihan Model Pembelajaranpembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa 

untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu model pembelajaran aktif. Pada dasarnya 

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Dimana 

peserta didik diajak untuk turut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga 

melibatkan fisik. Salah satu model pembelajaran aktif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu Model 

PembelajaranSnowball Throwing.Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan Throwing artinya 

melempar.  

Snowball Throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Dalam pembelajaran 

Snowball Throwing, bola salju merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa 

kemudiandilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Menurut Mohib Asrori (2010), Snowball Throwing 

merupakan salah satu model pembelajaran aktif (activelearning) yang dalam pelaksanaannya banyak melibatkan 

siswa. Peran guru di sini hanya sebagaipemberi arahan awal mengenai topik pembelajaran dan selanjutnya 

penertiban terhadap jalannya pembelajaran[2]. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Apakah 

terdapat pengaruh penerapan Model PembelajaranSnowballThrowing terhadap hasil belajar matematika siswa 

SMP JALAN JAWASURABAYA Kelas VIII Pada Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus?” 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

penerapan Model PembelajaranSnowball Throwing terhadap hasil belajar matematika siswaSMP JALAN 

JAWASURABAYA Kelas VIII pada pokok bahasan Persamaan Garis Lurus. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru / pendidik, dan bagi peneliti. Adapun 

uraiannya sebagai berikut : 

1. Siswa 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi belajar siswa, dapat menghilangkan anggapan 

bahwa belajar matematika itu sulit dan menyulitkan. 

2) Memberikan variasi belajar kepada siswa dalam memahami pelajaran matematika. 

2. Guru 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru matematika dalam kualitas pencapaian 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang beragam. 

2) Sebagai bahan referensi / masukan dalam mengatasi kesulitan – kesulitan yang mungkin dihadapi oleh 

siswa. 

3. Peneliti 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan profesi yang nantinya akan peneliti 

jalani. 

Memberikan pengalaman yang berharga untuk menemukan suatu tindakan yang tepat guna dalam mengatasi 

permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul di dalam proses pembelajaran. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Didalam suatu penelitian kuantitatif dibutuhkan desain penelitian yang bertujuan untuk memecahkan 

atau menangani suatu masalah. Menurut Sugiyono (2015: 14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengupulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. 

Menurut Sunarto (dalam Nasrhulloh, 2010: 23) Desain penelitian adalah Model Pembelajaran penelitian 

yang merupakan upaya yang menggambarkan keseluruhan penelitian atau program peneliti guna mencapai 

tujuan untuk memecahkan problem penelitian secara efektif dan efisien.Dalam penelitian kuantitatif di sini 

desain penelitiannya yang dipakai adalah Quasi Experiment.Desain penelitian ini(Sugiyono, 2015: 77) 

merupakan pengembangan dari True Experimental Design.Quasi Experiment digunakan karena pada 

kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, langkah – langkah penelitiannya adalah sebagai berikut : 

a) Menentukan populasi 

b) Menentukan sampel 

c) Melaksanakan proses belajar mengajar 

d) Mengadakan tes untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

460 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

e) Mengumpulkan data tentang hasil belajar dengan menggunakan Model PembelajaranSnowball 

Throwingdan Model Pembelajaran Konvensional. 

f) Mencari pengaruh hasil belajar dengan Model PembelajaranSnowball Throwingdan Model Pembelajaran 

Konvensional terhadap hasil belajar matematikadengan menggunakan uji – t. 

Peneliti menggunakan 2 variabel yaitu terdiri 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas 

tersebut adalah Model PembelajaranSnowball Throwing(A) dan Konvensional (B), sedangkan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar matematika siswa (T). 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

      

                                                                     (sumber : Sugiyono, 2015 : 77) 

Gambar 3.1 Desain Penelitian  

 

Keterangan : 

A : Kelas eksperimen dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

B : Kelas kontrol dengan Model Pembelajaran Konvensional 

T : Tes akhir setelah diberi perlakuan  

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang sama-sama diberi posttest.Kelas eksperimen diberi 

perlakuan yaitu penggunaan Model PembelajaranSnowball Throwing.Setelah itu diukur keadaan setelah diberi 

perlakuan dengan diberi posttest. Kelas kontrol diberiperlakuan Model PembelajaranKonvensional.Kelas 

kontrol juga diberi posttest. Selanjutnya dari hasil post tes tersebut dianalisis dengan menggunakan uji-t. 

 

B. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan peneliti populasi. Studi penelitiannya disebut juga studi 

populasi atau studi sensus. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 

JALAN JAWA SURABAYA Kelas VIII yang terdiri dari 3 Kelas yaitu VIII A, VIII B, VIII C. 

b) Sampel  

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu dan kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul – betul representatif (mewakili).Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling (Sugiyono, 2015 :82)yang berarti teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota dalam populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Dalam teknik Probability Sampling terdapat beberapa teknik. Random Sampling 

adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Alasan mengambil random sampling karena menurut Sugiyono (2015 :82) cara 

demikian dapat dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.  

Random Sampling yang diambil adalah dengan cara undian (menulis jawaban di lembar kerja). Yang 

dimaksud dengan cara undian adalah menetapkan sampel mana yang akan diambil dan model pembelajaran apa 

yang akan dterapakan pada dua kelas tersebut. Ketiga kelas diundi (kertas) dan diambil dua kemudian 

ditetapkan kelas VIII A dan VIII B. Sedangkan untuk model pembelajaran pun ditentukan dengan cara undian 

yang mana hasil undiannya adalah kelas VIII A dengan model pembelajaran Snowball Throwing sedangkan 

kelas VIII B dengan model pembelajaran konvensional. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 
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Pada teknik pengumpulan data membahas hal-hal seperti teknik pengumpulan data / penjaringan data, 

instrument penelitian, dan prosedur / langkah-langkah pengumpulan data yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik tes. Tes adalah pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Jenis tes yang digunakan peneliti yaitu tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Siswa dijelaskan mengenai suatu materi kemudian untuk 

mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa, peneliti mengadakan tes yang terdiri dari 2 soal uraian. Soal tes 

tersebut dibuat oleh peneliti. 

b) Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yaitu alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan peneliti adalah soal tes.Instrumen sudah dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing dan guru pamong. 

c) Prosedur pengumpulan data 

Langkah – langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah : 

(a). Tahap Persiapan 

((a)) Mengajari siswa tentang materi yang akan diujikan  

((b)) Pembagian kelompok 4 – 5 orang yang sudah ditentukan oleh peneliti 

((c)) Peneliti membagikan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat bahan ajar, LKPD, dan Kuis 

((d)) Setelah siswa menerima media pembelajaran dari peneliti, siswa mengikuti petunjuk yang ada di LKPD 

dan membuat 1 soal untuk kelompok lain dilembar kertas yang sudah disediakan 

((e)) Peneliti memberikan petunjuk kepada siswa bahwa lembar kertas tesebut dibuat menyerupai bola dan 

dilempar ke kelompok lain + 1 menit 

((f)) Membimbing siswa untuk mendiskusikan soal yang didapat dari kelompok lain dengan menggunakan 

laptop bersama teman satu kelompoknya dan peneliti memantau jalannya diskusi kelompok beserta 

membimbing kelompok jika ada yang mengalami kesulitan 

((g)) Menunjuk seorang siswa perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mereka 

((h)) Memberikan kuis untuk dikerjakan secara individual dan kemudian maju kedepan kelas untuk 

menyelesaikan beserta menyimpulkannya 

((i)) Memeriksa dan menskor hasil tes. Sebelum dilakukan pengolahan data, data perlu diperiksa lebih dahulu. 

Pada penelitian ini pemeriksaan data dilakukan dengan mengumpulkan semua tes yang sudah diisi oleh 

siswa, jika ada pertanyaan dalam soal tes yang belum terisi, maka soal tes akan dikembalikan untuk 

dilengkapi, kemudian dilakukan koreksi terhadap soal tes. 

((j)) Menyusun skor yang diperoleh siswa.Untuk soal tes yang diberikan adalah 2 soal. Skor maksimal 100. 

Untuk penilaiannya dinilai langkah – langkah pengerjaan. Untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil 

belajar siswa ditetapkan Standart Ketuntasan Minimal yaitu nilai 75. 

(b). Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini, penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas pertama sebagai kelas 

eksperimen yang diterapkan pembelajaran dengan Model PembelajaranSnowball Throwing dan kelas kedua 

sebagai kelas kontrol diterapkan pembelajaran dengan Model Pembelajaran Konvensional. 

((a)) Perlakuan pada kelas dengan Model PembelajaranSnowball Throwing 

Pembelajaran pada kelas dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing  meliputi beberapa tahapan yaitu : 

(((a))). Mengemukakan masalah  

Guru menghadapkan siswa berbgai permasalahan matematika berkaitan dengan kehidupan sehari – hari. 

(((b))). Memperjelas masalah 

Guru bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi masalah. Guru disini berperan sebagai pendamping. 

(((c))). Mencoba mencari alternatif solusi pemecahan masalah 

Mengemukakan kemungkinan-kemungkinan cara penyelesaian masalah. Kemudian memilih cara yang 

tepat guna menyelesaikan masalah yang terjadi. 

(((d))). Menilai atau mengevaluasi 

Menilai atau mengevaluasi cara yang ditempuh oleh siswa dalam penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. 
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((b)) Perlakuan pada kelas dengan metode konvensional 

(((a))). Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pelajaran yang akan 

disampaikan. 

(((b))). Menyajikan Informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa secara bertahap. Metode yang digunakan adalah metode 

ceramah. 

(((c))). Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

Guru mengecek keberhasilan siswa dan memberikan umpan balik berupa pertanyaan – pertanyaan. 

(((d))). Memberikan kesempatan latihan lanjutan 

Guru memberikan tugas tambahan mengenai materi yang disampaikan. Tugas ini bias berupa pekerjaan 

rumah. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul agar dapat 

diambil kesimpulan terhadap kebenaran hipotesis yang telah dilakukan. Berdasarkan jenis yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, maka dalam mengalisa datanya menggunakan analisis 

data statistik. Data kuantitatif diperoleh dari nilai / skor dari hasil tes.  

Langkah- langkah dalam mengambil suatu kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Data yang mempunyai distribusi normal berarti 

mempunyai sebaran yang normal pula. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji chi 

kuadrat (Adapun langkah-langkah uji chi kuadrat) adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan rentang (R) 

 

 

 

b. Menentukan banyaknya kelas interval (k) yang diperlukan, 

 

 

c. kelas interval (P) 

 

 

d. Menentukan ujung bawah kelas pada interval pertama  

e. Membuat tabel distribusi fekuensi 

f. Menghitung rata-rata ( ), dengan rumus 

 

 

 

Keterangan : 

  = rata-rata 

  fi = frekuensi (banyaknya) data pada interval ke i 

  xi= nilai tengah interfal ke i 

  n = banyaknya data 

g. Menghitung varians, dengan rumus 

 

 

 

Keterangan:  

= rata-rata 

= varians 

fi= frekuensi  kelas ke-i 

xi = titik tengah kelas ke-i 

n  = banyaknya data 

h. Menentukan bilanganbaku (Z) untuk tiap batas kelas 

 

 

R= data terbesar – data 

terkecil 

 
k = 1 + 3,3 log n 

Menetukan 

panjang 
P =  
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dengan i = 1, 2, 3, ..........  

s = simpangan baku, dimana 

 

 

i. Menentukan luas tiap kelas interval 

j. Menghitung frekuensi yang diharapkan/frekuensi teoritik untuk  kelas interval (Ei) 

Rumusnya: 

 

Keterangan :  

L = luas tiap kelas interval 

k. Membuat tabel bantu untuk nilai Chi kuadrat 

l. Menghitung nilai Chi kuadrat  

 

 

  

 

Keterangan:            

= distribusi Chi kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan (frekuensi kelas ke-i) 

Ei   = frekuensi teoritik (frekuensi yang diharapkan) 

k    = banyaknya kelas interval 

m. Menentukan nilai , dimana derajat kebebasan (dk) untuk distribusi Chi kuadrat adalah (k – 3), 

dengan k adalah banyaknya kelas interval dan taraf signifikannya 5%. 

Rumus  =  

n. Menentukan kriteria dalam pengujian 

1) H0 diterima jika  

2) H0 ditolak jika  

o. Penarikan simpulan 

1) Jika  maka sampel distribusi normal 

2) Jika   maka sampel tidak distribusi normal  

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada masing-masing 

kategori data sudah terpenuhi ataukah belum. Apabila asumsi homogenitasnya terpenuhi maka peneliti dapat 

melakukan pada tahap analisis data lanjutan. Dalam penelitian ini, uji homogen dilakukan dengan menggunakan 

uji F (fisher). Tahapan yang dilakukan dengan uji  F adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan hipotesis 

H0 =  

H1 =  

b. Menghitung  varians dari masing-masing kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen) 

c. Menghitung Fhitung 

 

 

 

d. Menentukan Ftabel  

rumus Ftabel = dengan  adalah taraf signifikan dan derajat kebebasan merupakan dk 

pembilang dan merupakan dk penyebut dalam rumus pada Fhitung. 

e. Menentukan kriteria pengujian 

1) H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel, berarti populasi memiliki varians yang sama (homogen) 

2) H0 ditolak jika Fhitung  ≥ Ftabel, berarti populasi memiliki varians yang tidak sama (tidak homogen) 

1. Analisis data hasil penelitian menggunakan rumus uji – t 

 

 

Ei = Ln 

 

 

 

 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

464 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Uji-t dilakukan setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji-t yang digunakan adalah uji 

kesamaaan dua rata-rata satu pihak. Dalam hal ini, menggunakan uji pihak kanan. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut.  

a. Menentukan hipotesis 

H0 : μ1 = μ2, rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran Snowball 

Throwing sama dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang menggunakan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

H1  : μ1 > μ2, rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran Snowball 

Throwing lebih besar daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang menggunakan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

Keterangan: 

μ1 = Rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

μ2 = Rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran Konvensional 

b. Menentukan taraf signifikan  

Taraf signifikan yang digunakan adalah dengan α = 0,05. 

c. Menentukan t hitung 

Sebelum menentukan thitung, terlebih dahulu menentukan  standar deviasi (s) yang diperoleh dari akar 

varians yang positif dengan rumus varians yang digunakan adalah: 

 

 

 

 

Keterangan : 

S2 = varians 

= varians data kelas eksperimen 

= varians data kelas kontrol 

n1 = jumlah data kelas eksperimen 

n2 = jumlah data kelas eksperimen 

Selanjutnya mencari uji-t, rumus yang digunakan adalah:  

 

 

 

 

Keterangan :  

t    = koefisien t 

 = rata – rata dari kelas eksperimen 

 = rata – rata dari kelas kontrol 

S = Standar deviasi 

n1 = jumlah data kelas eksperimen 

n2 = jumlah data kelas kontrol 

d. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

1) H0 diterima jika thitung ≤ ttabel berdasarkan signifikansi 0,05 

2) H0 ditolak jika thitung≥  ttabel berdasarkan signifikansi 0,05. 

Kriteria Penerimaan H0 
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H0 diterima apabila <thitung<  

H0 ditolak apabila thitung<  atau thitung>  

1. Menentukan nilai thitung 

2. Kesimpulan H0 diterima atau H0 ditolak 

 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa ada pengaruh hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Jalan Jawa Surabaya yang menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing dengan Model Pembelajaran 

Konvensinal. 

Berikut adalah hasil analisis data yang telah diperoleh pada saat penelitian : 

a) Uji Normalitas Kelas Kontrol 

(a). R = Data terbesar-data terkecil 

= 4590   

= 45  

(b). nk log3,31  

29log3,31  

82,5  (5 atau 6) 

(c). 9
5

45


k

R
P  

(d). Tabel distribusi frekuensi 

No Nilai Frekuensi 

1 41-49 4 

2 50-58 12 

3 59-67 5 

4 68-76 5 

5 77-85 2 

6 86-94 1 

 Jumlah 29 

 

(e). Ujung bawah 41 

Ujung kelas atas 94 

 

Siswa-siswi kelas 

Kelas VIII SMP 

Jalan Jawa 

Surabaya 

 

 

Daerah 

Penolakan H0 

Daerah 

Penolakan H0 

Daerah 

Penerimaan 

Kelas Kontrol 
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(f). Rata-rata  x  

No Nilai 
if  

ix  
iixf  

1 41-49 4 45 180 

2 50-58 12 54 648 

3 59-67 5 63 315 

4 68-76 5 72 360 

5 77-85 2 81 62 

6 86-94 1 90 90 

 Jumlah 29 405 1755 

 

n

xf
x

ii
  

29

1755
  

52,60  

No Nilai 
if  

ix  
iixf  2

ii xf  

1 41-49 4 45 180 8100 

2 50-58 12 54 648 34992 

3 59-67 5 63 315 19845 

4 68-76 5 72 360 25920 

5 77-85 2 81 62 13122 

6 86-94 1 90 90 8100 

 Jumlah 29 405 1755 110079 

 

(g). 
 

 1

22

2





 

nn

xfxfn
S

iiii
 

   
2829

175511007929
2




  

259,138
812

112266
  

(h). Simpangan baku 

259,139S  

76,11  

Menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval 

No. Kelas Interval Batas bawah kelas Batas atas kelas 

1 41-49 40,5 49,5 

2 50-58 49,5 58,5 

3 59-67 58,5 67,5 

4 68-76 67,5 76,5 
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5 77-85 76,5 85,5 

6 86-94 85,5 94,5 

 

Mencari Nilai Z  

124,2

359,1

594,0

172,0

937,0

702,1

6

5

4

3

2

1
















Z

Z

Z

Z

Z

s

xBawahTepi
Z

  

889,2

124,2

359,1,0

594,0

172,0

937,0

6

5

4

3

2

1
















Z

Z

Z

Z

Z

s

xAtasTepi
Z

 

Bawah  

No. Z  Luas Z0  

1 -1,702 4,554 

2 -0,937 3,264 

3 -0,172 0,675 

4 0,594 2,224 

5 1,359 4,131 

6 2,124 4,830 

Atas 

No. Z  Luas Z0  

1 -0,937 3,264 

2 -0,172 0,675 

3 0,594 2,224 

4 1,359 4,131 

5 2,124 4,830 

6 2,889 4,981 
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Selisih 

No. Selisih Luas Z0  
iE  

iO  

1 -1,29 -37,41 4 

2 -2,589 -75,08 12 

3 1,549 44,921 5 

4 1,907 55,303 5 

5 0,699 20,271 2 

6 0,151 4,379 1 

 

Menghitung Chi Kuadrat 

 

             

152,46

379,4

379,41

271.20

271,202

303,55

303,555

921,44

921,445

081,75

081,7512

41,37

41,374
222222

1

2

2






























k

i i

ii

E

EO
X

 

Kesimpulan : 

Membandingkan nilai 
2X  hitung dengan 

2X   tabel 

5

16

1

05,0









dk

dk

kdk



 

Pada tabel Chi Kuadrat menunjukkan nilai
2X  = 11,1 

Jika 
2X  hitung  2X   tabel maka berarti distribusi tidak normal 

2X   hitung  2X   tabel maka berarti distribusi normal 

Maka dari hasil analisis yang didapat yaitu : 

2X   hitung <
2X  tabel 

     -46,152  <  11,1 

Sehingga diambil kesimpulan 0H diterima (distribusi normal) 

b) Uji Normalitas Kelas Eksperimen 
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(a). terkecilDataterbesarDataR   

 = 75100   

= 25  

(b). nk log3,31  

30log3,31  

87,5  (5 atau 6) 

(c). 5
5

25


k

R
P  

(d). Tabel distribusi frekuensi 

No Nilai Frekuensi 

1 71-75 3 

2 76-81 7 

3 81-85 4 

4 86-90 9 

5 91-95 6 

6 96-100 1 

 Jumlah 30 

 

(e). Ujung bawah 71 

Ujung kelas atas 100 

(f). Rata-rata  x  

No Nilai 
if  

ix  
iixf  2

ix  
2

ii xf  

1 71-75 3 73 219 5329 15987 

2 76-81 7 78 546 6084 42588 

3 81-85 4 83 332 6889 27556 

4 86-90 9 88 792 7744 69696 

5 91-95 6 93 558 8649 51894 

6 96-100 1 98 98 9604 9604 

 Jumlah 30 513 2545 44299 217325 

 

n

xf
x

ii
  

30

2545
  

83,84  

(g). 
 

 1

22

2





 

nn

xfxfn
S

iiii
 

   
2930

254521732530
2




  

109,49
870

42725
  

(h). Simpangan baku 

109,49S  

01,7  

Menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval 
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No. Kelas Interval Batas bawah kelas Batas atas kelas 

1 71-75 70,5 75,5 

2 76-81 75,5 80,5 

3 81-85 80,5 85,5 

4 86-90 85,5 90,5 

5 91-95 90,5 95,5 

6 96-100 95,5 100,5 

 

Mencari Nilai Z  

522,1

809,0

096,0

618,0

331,1

044,2

6

5

4

3

2

1
















Z

Z

Z

Z

Z

s

xBawahTepi
Z

  

235,2

522,1

809,0

096,0

618,0

331,1

6

5

4

3

2

1
















Z

Z

Z

Z

Z

s

xAtasTepi
Z

 

Bawah  

No. Z  Luas Z0  

1 -2,044 4,793 

2 -1,331 4,082 

3 -0,618 2,324 

4 0,096 0,398 

5 0,809 2,910 

6 1,522 4,357 

Atas 

No. Z  Luas Z0  

1 -1,331 4,082 

2 -0,618 2,234 

3 0,096 0,398 

4 0,809 2,910 
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5 1,522 4,357 

6 2,235 4,875 

Selisih 

No. Selisih Luas Z0  
iE  

iO  

1 -0,711 -21,33 3 

2 -1,758 -52,74 7 

3 -1,926 -57,78 4 

4 2,512 75,36 9 

5 1,447 43,41 6 

6 0,518 15,54 1 

Menghitung Chi Kuadrat 

 

              

21,57

54,15

54,151

41,43

41,436

36,75

36,759

78,57

78,574

74,52

74,527

33,21

33,213
222222

1

2

2
































k

i i

ii

E

EO
X

 

Kesimpulan : 

Membandingkan nilai 
2X  hitung dengan 

2X   tabel 

5

16

1

05,0









dk

dk

kdk



 

Pada tabel Chi Kuadrat menunjukkan nilai
2X  = 11,1 

Jika 
2X  hitung  2X   tabel maka berarti distribusi tidak normal 

2X   hitung  2X   tabel maka berarti distribusi normal 

Maka dari hasil analisis yang didapat yaitu : 

2X   hitung <
2X  tabel 

 21,57 <  11,1 

Sehingga diambil kesimpulan 0H diterima (distribusi normal) 
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c) Uji Homogenitas 

 Menentukan hipotesis 

H0 :   

H1 :   

 

05,0  

05,5
5

5






tabelFnilai
penyebutdk

pembilangdk
 

Uji F 

355,0
259,138

109,49
2

2

2

1 
S

S
F  

 Menentukan kriteria pengujian 

^ H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel, berarti populasi memiliki varians yang sama (homogen) 

^ H0 ditolak jika Fhitung  ≥ Ftabel, berarti populasi memiliki varians yang tidak sama (tidak homogen) 

Kesimpulan : 

Membandingkan nilai F  hitung dengan F   tabel 

Jika F  hitung  F   tabel maka berarti populasi memiliki varians yang tidak homogen 

F  hitung F   tabel maka berarti populasi memilki varians yang homogen 

Maka dari hasil analisis yang didapat yaitu : 

F  hitung< F   tabel 

 355,0 <  5,05 

Sehingga diambil kesimpulan 0H diterima (varians populasi homogen) 

c) Uji t 

 Menentukan hipotesis 

H0 : μ1 = μ2, rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing sama dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang menggunakan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

H1  : μ1 ≠ μ2, rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing tidak sama daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang menggunakan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

 Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

H0 diterima jika thitung≤ ttabel berdasarkan signifikansi 0,05 

H0 ditolak jika thitung ≥ ttabel berdasarkan signifikansi 0,05. 
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05,0  

5dk  

015,2tabeltNilai  

   

   

68,9

68,93

68,93

266

259,13816109,4916

2

11

21

2

22

2

112

















S

nn

snsn
S

 

35,4

6

1

6

1
68,9

52,6083,84

11

21

21













nn
s

xx
t

 

Kesimpulan : 

Membandingkan nilai t  hitung dengan t   tabel 

Jika t  hitung  t   tabel maka berarti ada pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya   

t  hitung t   tabel maka berarti Tidak ada pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya   

Maka dari hasil analisis yang didapat yaitu : 

t  hitung  t   tabel 

 4,35> 2,015 

Analisis data didapatkan bahwa thitung> ttabel (4,35>2,015) dengan taraf signifikan  = 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Dalam hal ditolaknya H0 maka hipotesis yang telah digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh hasil belajar matematika yang diberi Model Pembelajaran Snowball Throwing 

dibandingkan dengan Model Pembelajaran Konvensional. Dimana pada kelas eksperimen yang diberikan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing rata-rata nilainya lebih besar daripada kelas kontrol yang diberikan Model 

Pembelajaran Konvensional. Sehingga, hasil belajar pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Oleh karena data yang dianalisis sangatlah akurat untuk diuji hipotesisnya, sehingga pengaruhnya juga 

akan lebih besar terhadap hasil belajar matematika. Jadi, dapat dikatakan bahwa Model Pembelajaran Snowball 

Throwing berpengaruh terhadap hasl belajar matematika siswa SMP Jalan Jawa Surabaya Kelas VIII pada 

pokok bahasan Persamaan Garis Lurus. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis akan mengemukakan beberapa simpulan dan saran yang 

berhubungan dengan hasil belajar matematika pada sub pokok bahasan perbandingan. 

 Simpulan dan saran tersebut penulis kemukakan berdasarkan data yang penulis peroleh selama 

mengadakan penelitian. 

SIMPULAN 

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil belajar pada 

kelas eksperimen yang menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing lebih baik daripada hasil belajar 

pada kelas kontrol yang menggunakan Model Pembelajaran Konvensional. Sehngga dapat disimpulkan bahwa 

Model Pembelajaran Snowball Throwing berpengaruh pada pembelajaran matematika. 

SARAN  

Dengan simpulan yang penulis kemukakan dalam laporan skripsi ini bertitik tolak pada kesimpulan 

yang diambil dari analisis data penelitian,maka penulis dapat mengemukakan saran-saran dengan harapan supaya 

dapat berguna bagi pembaca umumnya dan bagi pendidik khususnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah: 

1. Agar peserta didik memperoleh hasil belajar dan prestasi yang lebih baik hendaknya guru memberikan 

contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memotivasi peserta didik. 

2. Agar peserta didik selalu memperhatikan kehidupan sekitar bahwa kehidupan sekitar atau lingkungan 

sekitar juga berpengaruh terhadap proses belajar. 

3.  Bagi guru pengajar matematika perlu kiranya memberikan soal-soal kepada peserta didik yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari untuk memperdalam materi yang telah disampaikan dan 

memberikan penjelasan pada setiap paserta didik.Selain itu guru perlu terus belajar untuk menambah 

ilmu sehugga mampu berjalan seimbang dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada kelas 

eksperimen dan menggunakan model pembelajaraan langsung pada kasus kontrol 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA dalam mata pelajaran matematika pokok 

bahasan trigonometri di SMA HANG TUAH 4 Surabaya. penggunaan model 

pembelajaran jigsaw bertujuan mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasi materi pelajaran. Permasalahan yang menjadi latar belakang diadakannya 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatis dengan subjek penelitian terdiri atas 36 

siswa. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan tes 

hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar siswa di SMA HANG TUAH 4 Surabaya. 

Adapun selisih rata-rata hasil post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebesar 13,92. Diperoleh bahwa hasil thitung > ttabel yaitu 3,44 > 1,99444 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dibandingkan dengan nilai 

siswa tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

 Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan untuk dijadikan bekal ilmu yang sangat 

dibutuhkan dimana saja dan oleh siapa saja tanpa memandang ras, budaya, etnis, umur, jenis kelamin dan hal-hal 

lainnya oleh setiap orang dalam menjalani yang diharapkan dan untuk mempersiapkan kehidupan mendatang 

yang diharapkan jauh lebih baik. Maka dari itu diharapkan semua lapisan masyarakat dan pemerintah turut 

membantu dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.Agar dapat tercapainya tujuan Negara kita yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan diantaranya adalah pengembangan kurikulum, metode dan strategi 

pembelajaran yang semakin berkembang, pengembangan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan 

sebagainya.Selama ini seringkali kita jumpai pembelajaran di sekolah dimana kegiatan pembelajaran berpusat 

pada guru.Hal ini membuat siswa cenderung kurang aktif dan kegiatan belajar mengajar menjadi monoton, serta 

kurang mengembangkan kemampuan berpikir siswa.Oleh karena itu agar dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa, siswa harus dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran.Salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat, inovatif, dan efektif dalam kegiatan pembelajaran.Selama ini sebagian besar siswa, 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan menyeramkan.Bahkan ada yang mendengar kata matematika 

saja sudah menjadi lemas dan tidak semangat.Akibatnya siswa menjadi pesimis dalam menyelesaikan masalah 

matematika dan kurang termotivasi untuk mempelajarinya sehingga mempengaruhi hasil belajar 

mereka.Padahal, matematika adalah kunci dari pengetahuan-pengetahuan lain yang dipelajari di sekolah. Guru 

yang kurang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi juga merupakan salah satu faktor lain yang 

menyebabkan siswa enggan belajar matematika dan mengakibatkan hasil belajar siswa kurang 

maksimal.Penggunaan model pembelajaran yang tepat sangat diperlukan dalam setiap pembelajaran terutama 

dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal rumus akan tetapi siswa 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini guru lebih sering mengajar dengan model pembelajaran 

mailto:echaoktavia719@gmail.com
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langsung dimana guru sebagai pusat pembelajaran, siswa hanya mendengarkan, mencatat, lalu mengerjakan soal 

yang diberi oleh guru sehingga kemampuan siswa tidak berkembang. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

mengarahkan peserta didik belajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuan yang diperoleh dari belajar sendiri 

dan menyapaikannya kepada teman kelompoknya. Peserta didik akan memperoleh pengetahuan dari temannya 

dan dari berbagai sumber informasi yang lain. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dan model pembelajaran langsung. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi 

trigonometri di kelas XI IPA SMA HANG TUAH 4 Surabaya Tahun Ajaran 2016-2017”.Berdasarkan latar 

belakang masalah dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: Apakah ada perbedaan hasil belajar 

matematika pada materi trigonometri antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dan model pembelajaran langsung di kelas XI IPA SMA HANG TUAH 4 Surabaya?Berdasarkan pada rumusan 

masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan: Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar 

matematika pada materi trigonometri antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dan model pembelajaran langsung di kelas XI IPA SMA HANG TUAH 4 Surabaya.Manfaat dari penelitian ini 

adalah Penulis dapat mengetahui ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran langsung. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di dalam penelitian eksperimen selalu index dengan adanya 

perlakuan/treatment. Oleh karena itu, racangan penelitian yang dapat peneliti gambarkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

  
Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

A = Kelompok eksperimental (eksperimental group), yaitu kelas yang dalam pelaksanaan pembelajarannya 

dikenai perlakuan (treatment) berupa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

B = Kelompok kontrol (control group), yaitu kelas yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tanpa dikenai 

perlakuan (treatment) sehingga pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

T = Tes akhir (post-test) 

Dengan demikian populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas XI di SMA Hang Tuah 4 Surabaya yang 

terdiri dari 5 kelas yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3. Sedangkan sampel yang dipilih 

secara (purposive sampling) yaitu kelas XI IPA 1 DAN XI IPA 2 data diambil dari kemampuan siswa yang 

heterogen.Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel 

yang diperlukan. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data untuk kebenaranya dan dapat menjawab 

hipotesis yang diajukan, untuk itu perlu adanya pengumpulan data yang biasa dilakukan dengan berbagai cara 

yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan adalah tes. Dalam penelitian ini, pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

metode statistik untukmengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data.Oleh karena itu untuk 

mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan diperlukan metode yaitu metode analisis data.Adapun tahap 

analisis data statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Homogenitas 

3. Uji-t 

III. PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian data yang diperoleh, disusun, dan disajikan dalam laporan data empiris yang berbentuk 

table.Data yang di ambil adalah nilai tes hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 1 SMA 

HANG TUAH 4 Surabaya. 

1. Uji Normalitas  

  Uji Normalitas Kelas Eksperimen 
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a. : Data berdistribusi normal 

 : Data tidak berdistribusi normal 

b. Menentukan jangkauan  

Nilai tertinggi  = 100 

Nilai terendah = 39 

Jangkauan       = 100 – 39 = 61 

c. Menentukan banyak kelas 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

      = 1 + 3,3 log 36 

    = 6,13 = 7 (dibulatkan ke atas) 

d. Menentukan panjang kelas  

Panjang kelas =  = 8,71 = 9 (dibulatkan) 

e. Mengitung rata – rata 

  =   

       =  

       = 74,5 

f.   Mengitung simpangan baku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
g. Nilai uji statistik 

=  (  

Hasil  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Tabel daftar nilai frekuensi kelas eksperimen XI IPA 2 

Di SMA HANG TUAH 4 Surabaya
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h. Menentukan derajat kebebasan 

dk = banyaknya kelas – 1 

          = 7 – 1 

= 6 

i. Menentukan taraf nyata (α) = 5% 

j. Untuk mendapatkan nilai chi- kuadrat tabel: 

 =  

        =  

        = 12,592 

k. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

    ditolak jika ≥  

    diterima jika  

Pada analisis data didapatkan bahwa uji normalita kelas eksperimen diperoleh  sebesar 9,28 dan   

sebesar 12,59 maka  dengan 9,28 12,59 sehingga data kelas eksperimen berdistribusi normal.

  

Uji NormalitasKelas Kontrol 

a. Merumuskan hipotesis 

 : Data berdistribusi normal 

: Data tidak berdistribusi normal 

b. Menentukan jangkuan  

Nilai tertinggi  = 82 

Nilai terendah  = 31 

Jangkuan         = 82 – 31 = 51 

c. Menentukan banyak kelas 

     Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

      = 1 + 3,3 log 36 

      =  6,13 = 7 ( dibulatkan ke atas) 

d. Menentukan panjang kelas  

Panjang kelas =  = 7,28 = 7 ( dibulatkan) 

e. Menentukan rata-rata 

 =  

   =  

         = 63,5 

 

f. Menentukan simpang baku 

SD =  

     =  

         =  

 

 

 

 

            = 12,52 

 

g. Menentukan nilai uji statistik 

 =  (  

Hasil  dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Tabel daftar nilai frekuensi kelas kontrol XI IPA 1 

Di SMA HANG TUAH 4 Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Menentukan derajat kebebasan 

dk = banyaknya kelas – 1 

     = 7 – 1 

     = 6 

i. Menentukan taraf nyata (α) = 5% 

j. Untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel: 

      =  

=  

 

= 12,592 

k. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

ditolak jika  

 

     diterima jika  

 

Sebaliknya, uji normalitas kelas kontrol di peroleh  sebesar 11,66 dan  sebesar 12,59, maka 

 dengan  dengan 11,66  sehingga data kelas kontrol berdistribuso 

normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

     Adapun langkah-langkah pengujian homogenitas sebagai berikut: 

a. Merumuskan formula hipotesis 

: Data bersifat homogen 

: Data tidak bersifat homogen 
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b. Menentukan varians 

   SD² =   

 
c. Menentukan uji statistik  

F =  

 

 

 

 

 

F =  = 1,302908679 = 1,30 

d. Menentukan taraf nyata (α = 5%) dan Ftabel 

dk pembilang = n varian terbesar – 1 = 36 -1 = 35 

dk penyebut   = n varian terkecil – 1 = 36 – 1 = 35 

e. Menentukn kriteria pengujian: 

ditolak jika ≥  

diterima jika  

Uji homogenitas uji-F di peroleh sebesar 1,30 dan 1,74 maka  dengan 1,30 1,74 

sehingga kedua varian homogen. Hal ini disimpulkan bahwa kedua kelas yaitu kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol homogen. 

3. Uji-t 

Tabel 4.9. Tabel perhitungan mencari nilai t 
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Perhitungan uji hipotesis menggunakan analisis uji-t menghasilkan  sebesar 3,44 dan  adalah 

1.99444 maka  (3,44 1,99444) dengan taraf signifkan  = 0.05 sehingga  diterima dan  

ditolak, karena terjadi penolakan pada  dan penerimaan  maka ada perbedaan hasil belajar antara siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran langsung pada materi 

trigonometri kelas XI IPA di Sma Hang Tuah 4 Surabaya Tahun Ajaran 2016-2017 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari nilai rata-rata tes dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw lebih baik dari pada menggunakan model pembelajaran langsung. Ini berarti bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. sehingga, dapat 

disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika pada materi trigonometri antara siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran langsung di kelas XI IPA Sma Hang Tuah 4 

Surbaya 

Sehubungan dengan simpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagi 

berikut: 

1. Perlu adanya kata – kata atau kalimat – kalimat motivasi setiap waktu dari para guru yang mampu 

meningkatkan semangat dan minat belajar siswa, terutama di sekolah. 
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2. Perlu suasana mengajar yang tidaak monoton, kreatif, dan menyenangkan yang mampu menarik simpati 

para siswa ketika belajar. 

3. Perlu adanya keseimbangan antara banyak siswa yang berkemampuan dan berkelakuan baik dengan yang 

tidakbaik di kelas masing – masing. 

4. Sangat perlu menjadi guru yang kreatif,aktif, cerdas, ramah dan berakhlak baik agar menjadi teladan yang 

baik bagi para siswa. 

5. Perlunya mencoba model mengajar yang baru, sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas, salah satunya 

adalah model pembelajaran koperatif tipe jigsaw. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu hal nyata bahwa pembelajaran di sekolah 

sekarang ini masih berorientasi pada siswa berpusat kepada guru. Siswa sulit untuk 

menguasai pelajaran matematika yang disampaikan sehingga siswa enggan untuk 

belajar matematika. Peran guru sangatlah penting dalam keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran matematika sebaiknya mengacu pada 

kurikulum yang telah berlaku, seperti menggunakan model pembelajaran contohnya 

model pembelajaran berbasis masalah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa 

pada materi aljabar SMP AL-ISLAM Krian. Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah matching pretest-posttest control group 

design. Data penelitian ini yaitu data aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi 

aljabar. Data yang diperoleh merupakan data tes pre-test dan post-test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah pada 

pembelajaran matematika. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan diterapkannya 

suatu model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran matematika di kelas 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung. 

 

Kata kunci: Hasil Belajar,Pembelajaran berbasis masalah,pembelajaran langsung 
 

I. PENDAHULUAN 

Pada era modern seperti ini masih banyak orang yang mengamati anak-anak dalam setiap harinya, baik 

melalui pikiran, sikap, maupun tingkah lakunya. Dengan sikap seperti itu kita akan menemukan bahwa pada  

setiap  anak memiliki keunikan serta keistimewaan tersendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, 

matematika adalah suatu  mata pelajaran yang dinilai cukup memegang peranan penting dalam membentuk 

siswa yang berkualitas dan berpotensi tinggi. 

Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan bekerja sama, Depdiknas  (dalam  Ariyanti, 2013)[1]. namun, masih banyak siswa yang menganggap 

bahwa matematika itu suatu pelajaran yang sulit serta rumit. Pembelajaran matematika dirasa masih kurang 

mendorong siswa untuk mengembangkan potensinya. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika sebaiknya  tidak hanya berupa materi saja akan 

tetapi seorang guru harus dapat membimbing para siswanya untuk dapat menguasai dasar serta konsep 

matematika. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menciptakan suatu pembelajaran matematika yang 

menyenangkan seperti halnya  membuat permainan dalam pendidikan matematika pada kegiatan belajar 

mengajar. Sehingga dapat diharapkan akan mendorong tercapainya suatu aktifitas belajar siswa yang sangat 

memuaskan. 

Aktifitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa 

selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar, Sriyono 

(dalam Rosalia, 2005:2)[2]. 

Keaktifan belajar dalam suatu proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa lain. Sehingga Hal seperti ini dapat menjadikan kelas lebih konduktif, 

dimana masing-masing siswanya dapat melibatkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Aktifitas yang 
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timbul dari siswa itu akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan serta keterampilan yang mengarah pada 

peningkatan prestasi siswa itu sendiri. 

Dalam melaksanakan pembelajaran matematika sebaiknya mengacu pada kurikulum yang berlaku saat 

ini. Jadi pendidikan saat ini tidak hanya ditekankan pada aspek kognitifnya saja akan tetapi juga afektif dan 

psikomotornya. Dalam hal ini penyusun merasakan bahwa adanya kebutuhan belajar harus dipenuhi seorang 

siswa, salah satunya yaitu dalam proses pembelajaran dimana siswa kesulitan dalam menguasai konsep aljabar 

sehingga siswa enggan bahkan tidak mau untuk belajar matematika. Saat ini kebanyakan para siswa kurang 

mengerti dengan konsep aljabar, sulit untuk memahami soal mengenai aljabar, sulit dalam menyelesaikan 

permasalahan mengenai  aljabar. Sehingga peneliti memilih aljabar untuk diterapkan kedalam salah satu model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Apabila seorang guru telah mengabaikan 

permasalahan tersebut maka akan terjadi suatu ketidak berhasilan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka dari 

itu, seorang guru harus lebih meningkatkan minat belajar matematika siswa agar aktifitas belajar siswa lebih 

tinggi dari sebelumnya. 

Keberhasilan pembelajaran dalam arti tercapainyasuatu standar kompetensi, bergantung pada 

kemampuan seorang guru dalam  mengolah pembelajaran yang dapat menciptakan situasi yang memungkinkan 

siswa belajar sehingga hal tersebut dapat menjadikan titik awal berhasilnya pembelajaran. Banyaknya teori serta 

hasil penelitian para ahli pendidikan yang menunjukkan bahwa pembelajaran akan berhasil jika siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dengan situasi 

berorientasi pada masalah, misalnya masalah dalam menghadapi soal cerita suatu matematika. Peran seorang 

guru disini dalam proses pembelajaran adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan menfasilitasi 

penyelidikan dan dialog. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa pada materi aljabar SMP al-islam krian. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

ganjil tahun ajaran 2016-2017. Tempat penelitian tersebut berada di SMP al-islam krian dengan 

pengambilan data tanggal 3 oktober 2016 sampai dengan 3 januari 2017. Jenis penelitian yang dipilih 

adalah matching pretest-posttest control group design atau desain kelompok kontrol prates-pascates  

berpasangan, yang secara skematis menurut Syaodih S. (2010:207)[3] dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Kelompok prates perlakukan pascates 

KE OE1 X1 OE2 

KK OK1 X2 OK2 

Keterangan : 

KE : Kelompok Eksperimen 

KK : Kelompok Kontrol 

OE1 : Pretest Kelompok Eksperimen 

OE2 : Posttest Kelompok Eksperimen 

OK1 : Pretest Kelompok Kontrol 

OK2 : Posttest Kelompok Kontrol 

X1 : Pembelajaran Dengan Model PBM 

X2 :Pembelajaran dengan model pembelajaran langsung 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP al-islam krian yang terdiri dari 11 kelas yaitu mulai 

dari kelas VII-A sampai dengan kelas VII-K.Sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu 

satu kelas untuk diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah dan satu kelas untuk diterapkannya model 

pembelajaran langsung.  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan soal tes berupa 

soal uraian yang terdiri dari 10 soal. Soal tes yang digunakan untuk instrumen penelitian ini mengacu pada 

materi bentuk aljabar yang materi tersebut selesai diberikan kepada siswa. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode pre-test dan post-test yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif tersebut diperoleh 

dari tes hasil belajar siswa. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan secara 

manual. 

Kedua kelas tersebut diberikan tes awal (pretest) untuk melihat kemampuan awal dari kedua kelas 

tersebut. Kemudian setelah pembelajaran telah selesai, diberikan lagi tes yaitu tes akhir (posttest) untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berkaitan dengan tes, soal yang diberikan berjumlah 10 soal, 5 soal untuk pretest dan 5 soal untuk 

posttest. 

Dari data hasil tes pre-test dan post-test yang telah dilaksanakan pada kelas VII-I dan kelas VII-J SMP 

Al-Islam Krian, dihitung nilainya menggunakan beberapa uji yaitu uji validitas, uji reliabilitas,uji normalitas, uji 

homogenitas serta uji t-test. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui kevalidan soal, mengetahui nilai rata-rata 

dari kedua kelas, serta untuk mengetahui nilai dari uji t tersebut.  

Rumus uji t : 

t=      (1) 

keterangan : 

 : mean kelas VII I 

 : mean kelas VII J 

n₁  : jumlah peserta didik pada kelas VII I 

n₂  : jumlah peserta didik pada kelas VII J 

s : standar deviasi gabungan data kelas VII I dengan VII J 

dengan, 

s² =    (2) 

keterangan : 

n₁  : jumlah peserta didik pada kelas VII I 

n₂  : jumlah peserta didik pada kelas VII J 

s : standar deviasi gabungan data kelas VII I dengan VII J 

 : varians data kelas VII I 

 : varians data kelas VII J 

 

hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 :  =  

H₁  :  ≠  

Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika menggunakan α = 5% menghasilkan -ttabel < thitung < ttabel di dapat dari 

daftar distribusi t dengan dk = n₁  + n₂  - 2 dan H0 ditolak untuk harga t lainnya. 

Berdasarkan perhitungan uji t maka diperoleh thitung sebesar 0,3605. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan ttabel 

dengan dk = 78 pada taraf signifikan α = 5% adalah sebesar 1,665. Karena - ttabel (-1,665) < thitung (0,3605) < ttabel 

(1,665) maka dapat disimpulkan bahwa antara kelas VII I dan kelas VII J memiliki rata-rata nilai awal yang 

sama secara signifikan. 

 Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa populasi dalam keadaan normal, homogen serta 

memiliki kesamaan rata-rata. Sehingga dapat ditetapkan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas VII I dan VII J SMP AL-ISLAM Krian. Dalam penelitian ini telah ditentukan untuk kelas VII I sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VII J sebagai kelas kontrol. 

Subjek dipilih berdasarkan dari nilai tertinggi para siswa. Data rata-rata nilai siswa sebagai berikut. 

 

No. Kelas Nilai Rata-Rata 

1. Kelas 

Eksperimen 

78,15 

2. Kelas Kontrol 68,13 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap hasil belajar siswa pada materi aljabar SMP AL-ISLAM Krian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian  

matching pre-test post-test control group design yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

berbasis masalah. Prosedur yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah memberikan pengajaran dengan 

model pembelajaran berbasis masalah untuk kelas eksperimen serta  model pembelajaran langsung untuk kelas 
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kontrol. Pada penelitian tahap awal, peneliti memberikan soal pre-test pada masing-masing siwa di kelas 

eksperimen untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami materi bentuk aljabar. Setelah 

soal pre-test telah diberikan kepada siswa, kemudian peneliti menjelaskan materi terkait bentuk aljabar dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pada tahap selanjutnya peneliti memberikan soal post-test 

sesuai materi ajar yang disampaikan yaitu mengenai bentuk aljabar. Begitu juga dengan kelas kontrol.  

Hasil dari nilai post-test inilah yang menjadikan dasar untuk dapat  mengetahui kemampuan belajar 

siswa setelah diberlakukan treatment pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Treatment diberikan pada saat 

jam mata pelajaran matematika berlangsung. variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Hasil uji validitas 

dan reliabilitas butir soal sudah memenuhi valid dan reliabel. 

Berkaitan dengan metode tes, dalam hal ini peneliti memberikan tes hasil belajar yang hanya berupa 5 

soal uraian untuk pretest dan 5 uraian soal untuk post-test yang telah diuji validitasnya. Sampel dari penelitian 

ini yaitu kelas VII I sebagai kelas eksperimen dan kelas VII J sebagai kelas kontrol. 

 Berdasarkan penyajian data dari analisis data terkait penelitian sekarang, hasilnya menunjukan bahwa 

data berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji t-test.berdasarkan 

perhitungan t-test hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara thitung dan ttabel. t hitung yang 

diperoleh dari hitungan manual adalah 0,3605 sedangkan ttabel pada taraf signifikan 5% adalah 1,665. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran berbasis 

masalah terhadap hasil belajar siswa materi bentuk aljabar kelas VII SMP AL-ISLAM Krian. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diterapkan dengan model pembelajaran berbasis masalah cukup 

memuaskan bila dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung. Hal 

ini dibuktikan oleh nilai rata-rata yang diperoleh pada akhir perlakuan yaitu 78,15 untuk kelas eksperimen 

(diberi perlakuan model pembelajaran berbasis masalah) dan 68,13 untuk kelas kontrol (model pembelajaran 

langsung. Karena hasil belajar dan nilai rata-rata kelas eksperimen dengan pemberian model pembelajaran 

berbasis masalah lebih tinggi daripada model pembelajaran langsung maka pembelajaran berbasis masalah dapat 

dijadikan salah satu strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa pada materi aljabar SMP AL-ISLAM Krian tahun 

ajaran 2016-2017. Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP 

AL-ISLAM Krian yang ditunjukkan dari rata-rata hasil belajar siswa yaitu 78,15. 

Saran 

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan yaitu: 

1. Bagi guru 

a. Diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran berbasis masalah didalam proses pembelajaran pada 

materi yang sesuai dengan model pembelajaran ini. 

b. Diharapkan guru untuk lebih inovatif dalam proses pembelajaran matematika agar pembelajaran matematika 

menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Bagi siswa 

a. Diharapkan siswa dapat memotivasi dirinya sendiri agar dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Diharapkan siswa untuk dapat lebih aktif, kreatif, kritis, dan inovatif guna untuk meningkatkan hasil belajar 

yang optimal. 

3. Bagi pembaca dapat memberikan wawasan atau menambah wawasan tentang dunia pendidikan. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk pengembangan penelitian ini. 
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Didukung oleh kurangnya keaktifannya siswa dalam belajar sehingga hasil belajar 

siswa tidak sesuai dengan nilai-nilai standar yang telah ditentukan. Dalam studi ini, 

peneliti meneliti masalah yang dihadapi siswa yang terkait dengan model 

pembelajaran yang digunakan di SMP Al-Islam Krian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian  percobaan semu(buatan). Data siswa Diperoleh dari data 

pertama 2016/2017. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah acak. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Al-Islam Krian. Kelas 

VII A dan B, dimana kelas VII A sebagai kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran penemuan dan kelas VII kelas B sebagai kontrol yang menggunakan 

model konvensional. Materi yang diajarkan sama yaitu persamaan linier satu variabel. 

Hasil pembelajaran Matematika pelajar dapat dilihat dari hasil pos-tes kelas VII 

setelah menerapkan model pembelajaran penemuan. Dan didapat hasil yaitu Ada 

pengaruh yang signifikan dan positif pada hasil tes posting yang telah dilakukan oleh 

peneliti menggunakan model pembelajaran discovery learning. 

 

Kata kunci : discovery learning, hasil belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan yang penting karena dengan adanya pendidikan dapat membentuk sebuah 

karakter seorang anak, dan dengan pendidikan pun seseorang bisa mengembangkan potensinya. Dari beberapa 

pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan 

terencana (bertahap) dalam meningkatkan potensi peserta didik dalam segala aspeknya menuju terbentuknya 

kepribadian dan akhlak mulia dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat guna. 

Implementasi sistem di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013, kurikulum ini merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum-kuirikulum sebelumnya dari kurikulum 2004 dan KTSP 2006. Dalam 

pengimplementasikan kurikulum 2013 banyak sekali kendala yang dihadapi didalam prosesnya. 

Pembelajaran matematika selalu mengalami perkembangan yang berbanding lurus dengan perkembangan 

sains dan teknologi. Namun demikian, hal ini tidak disadari oleh sebagian kecil peserta didik, sehingga 

pembelajaran matematika hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru, menghafalkan rumus, lalu 

memperbanyak latihan soal dengan menggunakan rumus yang sudah di hafalkan, tidak pernah ada usaha untuk 

memahami dan mencari makna sebenarnya tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan juga banyak 

kemungkinan penyebab kesulitan yang sering dialami guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru 

terkadang memakai metode pembelajaran yang sama sehingga menimbulkan kesan monoton dan membosankan, 

selain itu pengaruh lingkungan belajar siswa juga akan membawa dampak terhadap proses belajar. 

Hal serupa juga dialami  pada seluruh siswa kelas VII di SMP Al – Islam Krian Sidoarjo dengan jumlah 

peserta didik 440 orang yang masih menunjukkan proses pembelajaran matematika belum optimal, masih 

banyak kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru. Oleh karena itu untuk memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang materi yang diajarkan oleh guru, peserta didik memerlukan model pembelajaran yang 

menarik. Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan model pembelajaran yang tepat.  

Mengajar harus bertitik tolak dari kondisi peserta didik untuk diberi berbagai pengalaman baru, serta 

pemberian bimbingan untuk memperoleh berbagai pengalaman baru guna mencapai berbagai kemajuan. Dan 

didalam kurikulum 2013 pada jenjang SMP dan SMA dilakasanakan menggunakan pendekatan ilmiah demi 

mencapai kemajuan tersebut. Sebagaimana permendikbud no 65 tahun 2013 tentang proses pendidikan dasar dan 

menengah mengisyarakatkan perlu kaidah-kaidah pendekatan saintifik ilmiah. Pembelajaran berbasis pendekatan 

ilmiah itu lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional. 
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Untuk memperkuat pendekatan saintifik perlu diaplikasikan pembelajaran berbasis penyikapan / penelitian 

(discovery / inquiry learning). Model discovery learning adalah didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang 

terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi 

sendiri.  

Discovery terjadi bila individu terlibat, teruatama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan 

beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan dan inferi. Seorang guru yang mengajar menggunakan model ini harus menjelaskan tugas apa yang 

harus dikerjakan pesrta didik lakukan. Apa tujuan dari tugas itu lalu kemana mereka harus mencari informasi, 

mengolah, membahas, dalam kelompoknya masing-masing. 

Oleh sebab itu, perlu adanya penerapan metode mengajar yang dapat memaksimalkan kemampuan 

memecahkan masalah pada siswa. Penulis berasumsi bahwa model pembelajaran yang dianggap sesuai dalam 

hal ini adalah model discovery learning terhadap hasil belajar pada pembelajaran matematika materi persamaan 

linier satu variabel. 

Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran discovery 

learning terhadap hasil belajar siswa pada materi persamaan linier satu variabel kelas VII SMP Al – Islam Krian 

Sidoarjo. 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Pendekatan kuantitatif ini 

bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi 

statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Penelitian ini dilaksanakan pada semster ganjil tahun ajaran 

2016/2017. Tempat penelitian di SMP Al-Islam Krian dengan pengambilan data dimulai pada bulan November 

2016. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini desain 

penelitian yang peneliti pilih adalah Quasi Experimen Design atau bisa disebut eksperimen semu. Dengan tujuan 

peneliti dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi jalannya ekperimen. Desain penelitian yang 

digunakan adalah modified pretest -  posttest control group design Pengambilan sampel dalam penelitian 

menggunakan teknik random sampling. Dan terpilih dua kelas yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII B sebagai kelas kontrol. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Kelas eksperimen diberi model pembelajaran discovery 

learning dan kelas kontrol diberi model pembelajaran konvensional. Pada tahap akhir kedua kelompok sama-

sama diberi posttest pada materi dan bentuk yang sama. Hasil posttest nilai kelompok eksperimen berbeda 

signifikan dengan kelompok kontrol. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. 

Instrumen penelitian yang dipilih yaitu dengan menggunakan tes. Instrumen penelitian ini digunakan 

peneliti untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan pembelajaran discovery 

learning. Tes akhir ini dilakukan setelah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen melaksanakan pembelajaran 

materi yang telah ditentukan yaitu materi persamaan linier satu variabel dengan perlakuan  yang berbeda. 

Peneliti menggunakan validasi isi yaitu derajat dimana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin 

diukur. Validasi ini umumnya ditentukan melalui oertimbangan para ahli. Validasi ini diuji cobakan pada 3 

validator yaitu  3 guru matematika yaitu Hj. Mujaro’ah S.Pd, Siti Mulyani S.P, dan Dra. Lilis. 

Teknik analisis data menggunakan dua tahap, yaitu tahap prasyarat dengan menggunakan uji normalitas dan 

uji homogenitas, serta tahap hipotesis data menggunakan t-test. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di SMP Al – Islam Krian dengan mengambil populasi seluruh siswa kelas VII. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 78 siswa, yaitu kelas VII A dan VII B. Siswa kelas VII A sebesar 

39 siswa, kemudian peneliti menjadikan kelas VII A sebagai kelas eksperiman. Siswa kelas VII B sebesar 39 

siswa, kemudian peneliti menjadikan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Prosedur yang peneliti lakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan memberikan pengajaran dengan model pembelajaran discovery learning untuk kelas 

VII A dan model pembelajaran konvensional untuk kelas VII B, dan diberikan tes akhir (post-test). 

Dari hasil data yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Hasil data Pretest dan Posttest siswa 

 

TABEL 1  Hasil Pretest siwa 

Data Statistik Pretest 

Eksperimen   Kontrol 

Nilai tertinggi 87  85 

Nilai terendah 40  38 
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Rata-rata 69,75  61,39 

Simpangan baku  11,59  

 

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk kelas ekperimen nilai terendah adalah 40 dan nilai tertinggi 

adalah 87 dengan rata-rata 69,75. Kelas kontrol nilai teremdah 38 dan nilai tertinggi 85 dengan rata-rata 

61,39. Nilai rata-rata pretest kedua kelas tersebut masih rendah. 

 

TABEL 2  Hasil Posttest siwa 

Data Statistik Posttest 

Eksperimen   Kontrol 

Nilai tertinggi 100  92 

Nilai terendah 53  45 

Rata-rata 72,91  63,27 

Simpangan baku  13,36  

 

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk kelas ekperimen nilai terendah adalah 53 dan nilai tertinggi 

adalah 100 dengan rata-rata 72,91. Kelas kontrol nilai terendah adalah 45 dan nilai tertinggi adalah 92 

dengan rata-rata 63,27. Nilai rata-rata posttest kelas ekperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 

kelas kontrol, karena kelas ekperimen menggunakan model pembelajaran discovery learning. 

 

2. Uji Nomalitas 

Untuk menguji normalitas data digunakan rumus Chi kuadrat. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini adalah hasil yang 

diperoleh dari perhitungan tersebut  

 

 TABEL 3  Uji Normalitas Hasil Data Pretest 

Kelas  Xhitung  Xtabel Keterangan  

Eksperimen  3,1255 7,81 Berdistribusi Normal 

Kontrol  7,359 

 

Nilai Xtabel diambil dari tabel nilai Chi kuadrat. Dari tabel diatas dapat dilihat hasil Xhitung dari kelas 

ekperimen adalah 3,1255 dan kelas kontrol adalah 7,359. Data berdistribusi normal jika Xhitung < Xtabel, 

maka kelas eksperimen 3,1255 < 7,81 dan kelas kontrol 7,359 < 7,81 sehingga hasil data pretest dari 

kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

 

         TABEL 4  Uji Normalitas Hasil Data Posttest 

Kelas  Xhitung  Xtabel Keterangan  

Eksperimen  6,0093 7,81 Berdistribusi Normal 

Kontrol  4,7692 

 

Nilai Xtabel diambil dari tabel nilai Chi kuadrat. Dari tabel diatas dapat dilihat hasil Xhitung dari kelas 

ekperimen adalah 6,0093 dan kelas kontrol adalah 4,7692. Data berdistribusi normal jika Xhitung < Xtabel, 

maka kelas eksperimen 6,0093 < 7,81 dan kelas kontrol 4,7692 < 7,81 sehingga hasil data posttest dari 

kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas dilakukan menggunkan rumus varians terhadap data nilai pretest dan kelas 

posttest. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

         TABEL 5  Uji Homogenitas Pretest 

Kelas n Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen  39 0,1386 1,704 Homogen  

Kontrol  

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan Fhitung sebesar 0,1386 dan Ftabel sebesar 1,704 dengan n yaitu 

39. Maka hasil pretest dari kedua kelas dinyatakan homogen, karena Fhitung < Ftabel yaitu 0,1386 < 1,704. 
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      TABEL 6 Uji Homogenitas Posttest 

Kelas n Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen  39 1,187 1,704 Homogen  

Kontrol  

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan Fhitung sebesar 1,187 dan Ftabel sebesar 1,704 dengan n yaitu 39. 

Maka hasil pretest dari kedua kelas dinyatakan homogen, karena Fhitung < Ftabel yaitu 1,187 < 1,704. 

 

4. Uji hipotesis  

Setelah diuji menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas, maka pengujian selanjutnya 

adalah uji hipotesis dengan menggunakan t-test. Data atau nilai yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah nilai posttest . hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan model 

discovery learning  terhadap hasil belajar siswa. 

 

TABEL 7 Uji Hipotesis 

Uji t Posttest Keterangan 

thitung 3,006 Ho ditolak dan H1 diterima 

ttabel  1,991 

 

Dari hasil analisis data yang telah diuji dengan uji hipotesis didapatkan  post-test didapatkan 

 , yaitu  maka diperoleh Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga data 

menunjukkan adanya perbedaan model pembelajaran discovery learning pada materi persamaan linier 

satu variabel kelas VII SMP Al – Islam Krian Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Dari analisis data dan pengujian hipotesis mengenai perbedaan  model pembelajaran discovery learning dan 

model konvensional sehingga terdapat pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada 

materi persamaan linier satu variabel kelas VII SMP Al – Islam Krian didapatkan hasil penelitian yaitu ada 

pengarih model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan keterangan diatas, menunjukkan hasil signifikan karena hal ini disebabkan adanya pengunaan 

discovery learning, karena model pembelajaran ini mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Sehingga 

siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Namun dalam proses penemuan siswa perlunya bimbingan dari 

guru untuk mengarahkan siswa menuju tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Model pembelajaran discovery 

learning menimbulkan umpan balik antara siswa dengan siswa melalu kelompok yang telah dibentuk, siswa 

dengan guru dan bahan ajar. Kondisi ini akan berpengaruh pada pemahaman siswa terhadap materi persamaan 

linier satu variabel. Dan secara bersama-sama siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Peneliti menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang telah berlangsung karena hal ini dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih tinggi, yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran model Discovery Learning yang memiliki pengaruh besar terhadap 

peningkatan hasil belajar, khususnya pada bidang matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada saat pembelajaran, siswa melaksanakan tugas secara individu maupun kelompok dengan baik. Siswa 

lebih cenderung aktif pada kelas eksperimen yang telah diberikan treatment model pembelajan Discovery 

Learning. 

2. Hasil data posttest normalitas menunjukkan , maka .Sehingga data nilai 

posttest kelas kontrol berdistribusi normal , sedangkan untuk uji homogenitas didaptkan  

yaitu  jadi varian yang diuji merupakan data yang homogen sehingga dapat dilanjutkan 

pengujian hipotesis. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan pada hasil post test yang telah dikerjakan oleh kelas yang diberikan 

treathment model pembelajaran discovery learning  yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen. Karena 

 , yaitu  maka diperoleh Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga data 
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menunjukkan adanya pengaruh model pembelajaran discovery learning pada materi persamaan linier satu 

variabel kelas VII SMP Al-Islam Krian Tahun Ajaran 2016/2017. 

Saran 

Demi peningkatan dan keberhasil pelaksanaan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan kepada kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sehubungan dengan 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa khusunya bidang matematika menggunakan model 

pembelajaran discovery learning. 

2. Agar siswa dapat lebih aktif dan memahami konsep dengan kemampuan mereka sendiri diharapkan guru 

dapat memberikan pelajaran menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Sehingga siswa tidak hanya 

mendengar, dan menyalin namun siswa dapat mengeksplor pengatahuannya. 

3. Siswa diharapkan untuk membaca dan memahami kembali konsep – konsep yang tela diberikan guru 

sebelumnya, sehingga tidak menghambar pelajaran yang lain. 

Agar karya ini bisa menjadi referensi untuk menambah pengalaman dan wawan baik dalam bidang 

penelitian maupun penulisan karya ilmiah. 
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Secara teoritis, konsep pecahan merupakan topik yang lebih sulit jika dibandingkan 

dengan bilangan bulat. Pecahan tetap menjadi materi yang sulit untuk mengajar dan 

membelajarkan siswa di tingkat dasar dan menengah. Dari hasil wawancara penulis 

yang dilakukan secara informal kepada dua guru Sekolah Dasar diperoleh beberapa 

informasi. Diantaranya, bahwa siswa masih mengalami kesulitan ketika mereka 

diminta untuk menyebutkan atau menentukan dua pecahan yang senilai. Selain itu, 

siswa juga kesulitan untuk mengoperasikan pecahan terutama yang melibatkan 

pecahan campuran dan beberapa operasi matematika. Timbulnya kesulitan bagi siswa 

dalam mempelajari matematika disebabkan karena karakteristik matematika itu 

sendiri yakni konsep-konsep umumnya bersifat abstrak. Dari permasalahan tersebut 

penulis mencoba untuk memaparkan solusi berupa upaya-upaya yang dapat dilakukan 

oleh guru dalam meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pecahan. Adapun 

upaya pembelajaran konsep pecahan dapat dilakukan dengan: mengajukan masalah 

sehari-hari kepada siswa yang melibatkan bilangan pecahan, merepresentasikan 

pecahan ke dalam bentuk gambar, menggunakan media baik berupa kertas lipat, gelas, 

tali, blok pecahan, dll. 

 

Kata Kunci : pemahaman konsep, pecahan 

 
I. PENDAHULUAN 

Pecahan merupakan bagian dari ilmu matematika yang sangat penting. Berdasarkan kurikulum 2006, materi 

ini diberikan kepada anak-anak mulai dari kelas III Sekolah Dasar. Tidak hanya di kelas III, materi ini juga 

diberikan di kelas IV, V, VI SD hingga kelas VII SMP. Ini menandakan bahwa materi pecahan merupakan salah 

satu materi esensial yang harus dipahami oleh anak-anak. Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan penguasaan 

baik secara teori, konsep, maupun prinsip-prinsip dalam penerapannya supaya siswa tidak mengalami kesulitan 

apabila menemui permasalahan yang berhubungan dengan pecahan di masa yang akan datang. Tentu saja ini 

menjadi tugas dan tanggung jawab yang besar bagi seorang guru untuk meletakkan pondasi yang kuat guna 

memahamkan konsep pecahan pada diri siswa.  

Dalam pedoman pengembangan KTSP disebutkan bahwa pembelajaran matematika dapat dimulai dengan 

pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, 

para siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika.  

Adapun tujuan pembelajaran pecahan di Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut: 

1. memecahkan masalah kontekstual dan menemukan konsep bilangan pecahan dari masalah kontekstual yang 

dipecahkan, 

2. memahami konsep bilangan pecahan, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

bilangan pecahan secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah,  

3. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi dan membuat generalisasi tentang 

bilangan pecahan, 

4. mengkomunikasikan konsep dan bilangan pecahan, dan 

5. memiliki sikap menghargai kegunaan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari.  

Standar kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran pecahan adalah agar siswa memahami sifat-sifat 

operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Dengan materi pokok berupa bilangan 

bulat dan bilangan pecahan maka diharapkan dapat dicapai menggunakan dua kompetensi dasar yaitu melakukan 

operasi hitung bilangan pecahan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dalam pemecahan 

masalah.  
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Berdasarkan hasil yang telah didokumentasikan oleh The National Assesment of Educational Progress ( 

Kouba, Carpenter and Swaffort 1989 ) menyebutkan bahwa anak-anak kesulitan dengan penghitungan sederhana 

seperti 
3

1

2

1
 . Meskipun materi ini sering diberikan oleh guru dengan menggunakan berbagai macam peralatan 

manipulatif, tetapi guru masih memberikan aturan-aturan bagaimana menggunakannya untuk memperoleh 

jawaban yang benar. Menurut Meagher (2002), salah satu topik yang paling sulit dari matematika untuk siswa 

sekolah adalah materi pecahan. Siswa kesulitan untuk mengenali ketika dua pecahan memiliki nilai yang sama 

atau senilai, menempatkan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, dan pemahaman siswa terhadap simbol 

yang menyatakan perwakilan sepersekian dari suatu bagian yang utuh.  

Secara teoritis, konsep pecahan merupakan topik yang lebih sulit jika dibandingkan dengan bilangan bulat 

(Mark, 1988). Yodintra menambahkan pecahan tetap menjadi materi yang sulit untuk mengajar dan 

membelajarkan siswa di tingkat dasar dan menengah. Anak merasa heran mengapa pecahan tidak dapat 

dijumlahkan secara sederhana seperti 
5

2

3

1

2

1
 . 

Beberapa waktu yang lalu penulis mencoba untuk mencari informasi dari guru-guru yang mengajarkan materi 

pecahan terutama di tingkat Sekolah Dasar karena penanaman konsep pecahan pada diri siswa dibentuk ketika 

mereka masih duduk di bangku SD. Apabila pada saat di SD siswa tidak mempunyai konsep yang kuat mengenai 

pecahan dan masih merasa bahwa materi pecahan adalah materi yang sulit, maka tidak menutup kemungkinan 

kesulitan tersebut akan berlanjut hingga mereka duduk di bangku SMP ketika mereka kembali harus menerima 

materi pecahan.  

Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan secara informal kepada dua guru Sekolah Dasar diperoleh 

beberapa informasi. Diantaranya, bahwa siswa masih mengalami kesulitan ketika mereka diminta untuk 

menyebutkan atau menentukan dua pecahan yang senilai. Selain itu, siswa juga kesulitan untuk mengoperasikan 

pecahan terutama yang melibatkan pecahan campuran dan beberapa operasi matematika.  

Tidak jauh berbeda dengan fakta di atas, berdasarkan pengalaman penulis pada saat memberikan bimbingan 

belajar pada beberapa anak kelas VII, pada umumnya mereka belum mengetahui konsep dari pecahan. Anak-

anak masih merasa kesulitan ketika diminta untuk mengerjakan soal-soal operasi sederhana dari bilangan 

pecahan kemudian menentukan beberapa pecahan yang senilai. Pada saat mereka mengoperasikan bilangan 

pecahan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kesalahan yang paling sering dibuat oleh siswa 

diantaranya ketika mengoperasikan dua bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama mereka langsung 

menjumlahkan penyebut dan pembilangnya tanpa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.  

Timbulnya kesulitan bagi siswa dalam mempelajari matematika disebabkan karena karakteristik matematika 

itu sendiri yakni konsep-konsep umumnya bersifat abstrak (Suharta dalam Humaini). Hudoyo menyebutkan 

faktor lain yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam pembelajaran matematika adalah kebiasaan guru 

yang hanya menerapkan metode ceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya serta kurangnya 

kemampuan guru untuk menghadirkan pendekatan belajar yang tepat, guna memotivasi siswa serta 

melibatkannya dalam proses  pembelajaran. Mentransfer konsep melalui informasi/ ceramah belum tentu 

menghasilkan konsep yang jelas secara keseluruhan. Hal itu malah mungkin akan menimbulkan salah konsep. 

Untuk itu, diperlukan interaksi mengajar yang baik antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.  

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Yuwono (dalam Lorince, 2003) dalam proses pembelajarannya 

kebanyakan guru masih menggunakan metode konvensional yaitu mengandalkan chalk and talk, hanya 

menggunakan buku ajar sebagai resep yang siap disuapkan kepada siswanya sehingga mengakibatkan siswa 

hanya bekerja secara prosedural dan memahami matematika tanpa penalaran.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moss dan Case pada tahun 1999 mengidentifikasikan empat 

masalah utama pada penerapan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mengajarkan materi 

pecahan. Keempat masalah tersebut adalah: 

1) guru selalu menekankan teknik prosedural dalam mengerjakan penghitungan pecahan, 

2) guru selalu menggunakan pendekatan cara berfikir orang dewasa dari pada pendekatan cara berfikir anak-

anak, 

3) representasi yang digunakan oleh guru pada bilangan rasional dan keseluruhan dirasakan sangat 

membingungkan bagi anak, 

4) yang terakhir, peneliti mengidentifikasi masalah yang cukup besar dalam penggunaan notasi yang dapat 

menghalangi perkembangan siswa.  

Selain beberapa masalah di atas, ketika guru menggunakan berbagai macam peralatan manipulatif, guru 

masih memberikan aturan-aturan bagaimana menggunakannya untuk memperoleh jawaban yang benar sehingga 

anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk membangun konsep berpikir mereka untuk bisa menemukan 
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jawaban mereka sendiri. Bahkan sumber lain menyebutkan bahwa untuk mengerjakan pecahan guru sering 

memberikan berbagai aturan-aturan yang dirasa sangat membingungkan bagi anak-anak.  

Ada beberapa data pendukung yang bisa dijadikan bukti untuk mengatakan bahwa pecahan adalah salah satu 

materi yang sulit di matematika. Penelitan yang dipimpin oleh British Concept In Secondary mathematics and 

Science melaporkan hanya 55% dari anak umur 13 tahun yang berhasil menjawab soal 
14

......

7

2
  

Data lain yang diperoleh dari Journal of Science in Southeast Asia menunjukkan bahwa hanya 58% dari sampel 

besar, dimana 103.5N anak Australia umur 14 tahun tidak berhasil dalam mengidentifikasi pecahan mana 

yang jaraknya paling dekat dengan 
16

3
? 

(a) 
16

1
  (b) 

4

1
  (c) 

8

3
  (d) 

16

7
  (e) 

2

1
 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka rumusan masalah dari penulisan makalah ini 

adalah bagaimana cara mengajarkan konsep pecahan pada siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama. 

Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 

guru dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pecahan. Adapun manfaat yang diperoleh dari 

pemaparan makahah ini adalah pembaca dapat menggunakan cara-cara yang telah disampaikan oleh penulis 

dalam mengajarkan materi pecahan kepada siswa.  

 

II. PEMBAHASAN 

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung dari beberapa hal, diantaranya: cara penyajian materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan metode mengajar yang digunakan oleh guru pada saat proses belajar 

mengajar. Untuk itu, diperlukan strategi-strategi pembelajaran yang mampu memudahkan siswa untuk 

memahami sebuah konsep materi dalam hal ini khususnya materi pecahan. Ada beberapa alternatif pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pecahan, diantaranya memulai mengajarkan materi pecahan 

dengan mengajukan masalah sehari-hari kepada siswa yang berhubungan dengan penggunaan pecahan dan 

menggunakan berbagai macam media manipulatif yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep 

pecahan.  

a) Pecahan Senilai 

Sering dijumpai guru mengajarkan pecahan senilai dengan hanya memberikan pernyataan bahwa: ”pecahan 

senilai adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang 

sama”. Guru jarang sekali membelajarkan pecahan senilai dengan menggunakan media dan strategi yang 

membuat siswa aktif bekerja untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan yang dianggap ketentuan tersebut. 

Kemudian akan muncul pertanyaan: ”Bagaimana cara yang baik untuk mengenalkan konsep pecahan senilai 

kepada siswa?” Untuk menentukan pecahan senilai dapat diperagakan dengan menggunakan kertas. Akan 

ditunjukkan contoh bahwa 
8

4

4

2

2

1
  dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. 

Anggap selembar kertas itu sebagai 1 bagian yang utuh. Satu lembar kertas dilipat menjadi 2 bagian yang sama 

sehingga diperoleh 
2

1
. Kemudian 1 lembar yang lain dilipat menjadi 2 bagian yang sama, kemudian dilipat lagi 

menjadi 2, sehingga diperoleh 
4

2
. Bila digambarkan lipatan-lipatan tersebut sebagai berikut.  
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Peragaan dilanjutkan untuk pecahan-pecahan yang lain. 

 

 

2. Menyatakan Hubungan-Hubungan antara Dua Pecahan 

 

Untuk menanamkan konsep menghubungkan dua pecahan yang berbeda dapat menggunakan gambar. 

Contohnya: pecahan manakah yang lebih besar antara 
3

1
 dan 

3

2
? 

 

 

 

b) Penjumlahan Pecahan 

Operasi–operasi yang berlaku pada bilangan pecahan sering dirasa sulit bagi siswa. Untuk mengajarkannya 

guru bisa memulainya dengan mengajukan masalah sehari-hari kepada siswa yang berhubungan dengan 

penggunaan pecahan. 

Contoh pengajuan masalahnya: 

(1) Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, Peter, dan Ann yang mempunyai pizza untuk makan siang. Pizza 

pertama dibagi sama. Ibu kemudian memotong pizza yang kedua menjadi 4 bagian juga. Ibu berkata, 

“Betapa bodohnya aku! Aku rasa aku sudah cukup. Kamu bertiga dapat membagi yang satu ini.” Tapi Ann 

Luas arsiran pada gambar di samping menunjukkan 
3

1
 dari luas keseluruhan. 

 

Luas arsiran pada gambar di samping menunjukkan  
3

2
dari luas keseluruhan. 

 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pecahan senilai dapat dicari dengan cara mengalikan atau 

membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 

 

Kesimpulan: 

Membandingkan pecahan jika penyebutnya sama, maka tinggal melihat 

pembilangnya saja. 
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berkata, “Tidak, satu bagian dari potongan pizza kedua ini sudah cukup untukku.” Dia kemudian menunjuk 

Peter dan ayahnya sembari berkata, “Kalian berdua dapat membagi sisanya.” Berapa banyak pizza yang 

dimakan oleh tiap-tiap orang?  

Peter dan ayah masing-masing mendapatkan 
8

1

4

1

4

1
 . Ann memperoleh 

2

1

4

2

4

1

4

1
 , sedangkan 

ibu hanya memperoleh 
4

1
. Jika diilustrasikan dengan gambar terlihat seperti di bawah ini: 

 

 (2) Iis membaca sebuah novel yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih jilid 2. Tiga hari yang lalu, ia membaca 

4

1 dari isi novel itu. Hari ini ia melanjutkan membaca 
3

2
 dari isi buku itu. Berapa bagian dari isi novel yang 

telah dibaca Iis? 

Penyelesaian: 

 

12

11

3

2

4

1
  yang diperoleh dari 

12

11

12

8

12

3

3

2

4

1
  

 

 

 

 

c) Perkalian Bilangan Pecahan 
Masalah : 

Kesimpulan: 

Penyebut pecahan hasil = KPK dari penyebut pecahan yang dijumlah 

Menyamakan penyebut, langkahnya sama dengan mencari pecahan senialai. 

Pecahan dapat dijumlah setelah sama penyebutnya. 
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Bu Wwin mempunyai kebun ha
4

3
, 

2

1
dari kebun bu Wiwin tersebut ditanami 

jagung. Berapa hektar kebun bu Wiwin yang ditanami jagung? 

Penyelesain: 

Kebun bu Wiwin yang ditanami jagung adalah 
2

1
dari 

4

3
atau 

4

3

2

1
x  

Untuk menghitungnya dapat digunakan pemodelan gambar seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagilah daerah yang berwarna menjadi 2 sama besar, seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Untuk mengalikan bilangan pecahan dengan pecahan yaitu dengan mengalikan 

pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 

Daerah arsiran menunjukkan 
4

3
 

Daerah rangkap menunjukkan 
2

1
dari

4

3
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d) Pembagian Bilangan Pecahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Operasi pembagian pecahan dapat diubah ke bentuk perkalian pecahan, asalkan 

pembaginya diubah menjadi kebalikannya. Dalam operasinya pecahan campuran 

diubah ke pecahan biasa. 
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III. SIMPULAN 

Pembelajaran konsep pecahan dapat dilakukan dengan: 

 mengajukan masalah sehari-hari kepada siswa yang melibatkan bilangan pecahan ,  

 Merepresentasikan pecahan ke dalam bentuk gambar. 

 Menggunakan media baik berupa kertas lipat, gelas, tali, blok pecahan, dll 
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Identifikasi Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam 

Memecahkan Masalah Matematika dengan Pendekatan Open 
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Kemampuan Matematika 
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yollandadhea33@gmail.com 
 

 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pendekatan di sekolah masih bersifat tertutup 

(close-ended) sehingga siswa hanya terpacu dengan satu jawaban yang benar dan 

kurang adanya ide dan gagasan yang dapat diungkapkan oleh siswa. Tugas pokok 

pendidikan adalah menjelaskan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah 

matematika dengan tujuan memperbaiki kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah. 

Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open ended di kelas VIII SMP 

Negeri 2 Krian ditinjau dari kemampuan matematika. Berpikir kreatif adalah suatu 

cara untuk menghadapi permasalahan dengan berbagai kebebasan penyelesaian. 

Pendekatan open ended adalah suatu pendekatan yang memiliki beberapa 

penyelesaian untuk memecahkan suatu masalah matematika yang dapat memacu 

kreativitas siswa. Kreativitas memang tidak bisa diamati secara langsung tetapi bisa 

diukur dengan menggunakan kriteria kemampuan berpikir kreatif. Dalam penelitian 

ini untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dilakukan dengan melakukan 

wawancara terhadap tes pemecahan masalah dengan pendekatan open ended dengan 

memperhatikan lima kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan (fluency), kelenturan 

(flexibility), keaslian (originality), keterincian (elaboration), dan kepekaan 

(sensitivity). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan matematika 

rendah. Data diperoleh dengan cara tes essay kemudian dilakukan wawancara. Jika 

data belum valid maka dilakukan tes essay dan wawancara  kembali untuk 

mendapatkan data yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah kelompok kemampuan 

matematika tinggi memenuhi lima kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu 

kefasihan, kelenturan, elaborasi, keaslian, kepekaan. Kelompok kemampuan 

matematika sedang memenuhi tiga kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu 

kefasihan, keterincian, dan kepekaan. Kelompok kemampuan matematika rendah 

memenuhi dua kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu keterincian dan kepekaan. 

 

Kata kunci: Berpikir Kreatif, Kemampuan Berpikir Kreatif, Pendekatan Open Ended 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi, karena pendidikan memegang peranan 

penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia di masa mendatang. Pendidikan dapat mengubah pola piker 

manusia untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengokohkan kepribadian. Salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pendidikan adalah 

matematika. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik supaya dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan pendapat, ide, dan gagasan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, sehingga kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat dari pengamatan meliputi pemahaman, 

perencanaan, pemecahan serta pemeriksaan kembali hasil yang diperoleh dari masalah tersebut. Havarneanu, 
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(dalam Fatimatuzahro, 2014) menyebutkan criteria kemampuan berpikir kreatif siswa meliputi kefasihan 

(fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), keterincian (elaboration), dan kepekaan (sensitivity). 

Kefasihan dalam memecahkan masalah ditunjukkan dengan kemampuan siswa menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan benar terhadap suatu masalah yang diberikan. Fleksibilitas dalam memecahkan 

masalah ditunjukkan dengan kemampuan siswa menggunakan beberapa cara penyelesaian untuk menyelesaikan 

suatu masalah yang diberikan. Keaslian dalam memecahkan masalah ditunjukkan dengan kemampuan siswa 

menghasilkan jawaban bernilai benar yang tidak biasa atau baru jika dibandingkan dengan siswa dengan tingkat 

sebayanya. Keterincian dalam memecahkan masalah matematika dipenuhi, jika siswa mampu memecahkan 

masalah matematika dengan menambah dan memerinci informasi dari suatu objek, gagasan, atau situasi yang 

terdapat dalam masalah yang diberikan, Kriteria kepekaan dalam memecahkan masalah matematika dipenuhi, 

jika siswa mampu menjelaskan maksud dari masalah yang diberikan. Lima criteria kemampuan berpikir kreatif 

meliputi kefasihan, kelenturan, keaslian, keterincian, dan kepekaan akan digunakan oleh peneliti pada penelitian 

untuk menilai kemampuan berpikir kreatif. 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Krian. Peneliti memilih sekolah ini karena sekolah menerapkan 

kurikulum 2013 sesuai dengan pendekatan open ended yang cocok digunakan pada sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah :  

a. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended di kelas VIII SMP Negeri 2 Krian yang memiliki kemampuan matematika tinggi.? 

b. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended di kelas VIII SMP Negeri 2 Krian yang memiliki kemampuan matematika sedang? 

c. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended di kelas VIII SMP Negeri 2 Krian yang memiliki kemampuan matematika Rendah? 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Dengan Pendekatan Open 

Ended Di Kelas VIII SMP Negeri 2 Krian Ditinjau Dari Kemampuan Matematika” 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dari 38 siswa kelas VIII-D SMP Negeri 2 

Krian diambil 3 subjek penelitian yang terdiri dari satu siswa  dengan kemampuan matematika tinggi, satu siswa 

dengan kemampuan matematika sedang, dan satu siswa dengan kemampuan matematika rendah berdasarkan 

criteria pengelompokan kemampuan matematika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan 

metode tes tulis berupa essay  dan metode wawancara. Tes tulis essay dilakukan sebanyak 3 kali, tes 1 digunakan 

untuk menentukan subjek penelitian, tes 2 digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang dapat diukur dengan lima kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian 

(originality), keterincian (elaboration), dan kepekaan (sensitivity), tes 3 digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dan untuk memverivikasi kekonsistenan jawaban dari subjek penelitian. 

Metode wawancara digunakan sebagai penguat data agar analisis yang diihasilkan valid. 

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teknik Analisis data dari tes pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended dilakukan 

dengan memperhatikan kefasihan (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), keterincian 

(elaboration), dan kepekaan (sensitivity). 

2. Teknik Analisis Data Wawancara 

Analisis data wawancara melalui tahap-tahap berikut:  

a. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk analisis yang mengacu pada proses 

menggolongkan informasi, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu, yang 

diperoleh dari lapangan tentang kemampuan berpikir kreatif siswa dalam nenyelesaikan masalah matematika 

dengan pendekatan open ended yang diberikan kepada subjek penelitian. 

Hasil wawancara disajikan secara tertulis dengan cara: 

1) Mendengarkan hasil wawancara beberapa kali agar tepat dalam menuliskan apa yang diungkapkan subjek 

penelitian. 

2) Menyajikan hasil wawancara  

3) Memeriksa kembali hasil wawancara subjek penelitian. 

b. Tahap Pemaparan Data  
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Tahap ini meliputi kegiatan mengklasifikasi dan mengidentifikasi data untuk menarik kesimpulan.Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara kemudian diperiksa kekonsistenannya dengan hasil tes tertulis sehingga 

diperoleh data penelitian yang valid. 

c. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Setelah data di analisis peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi 

kesimpulan tersebut.Hasil dari analisis wawancara digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

siswa ditinjau dari kemampuan matematikanya. Adapun analisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open ended didasarkan pada tabel berikut 

 

Tabel 1.  Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Dengan Pendekatan 

Open Ended Ditinjau Dari Kemampuan Matematika 

No.  Kriteria Indikator 

1 Kefasihan 

(fluency) 

Kriteria kefasihan dalam  memecahkan masalah  matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika siswa dapat menemukan dua jawaban atau lebih yang berbeda 

dan benar dari masalah matematika yang disajikan. 

2 Kelenturan 

(flexibility) 

Kriteria kelenturan dalam memecahkan masalah  matematika dengan pendekatan 

open ended dipenuhi, jika siswa mampu menggunakan cara berbeda dan benar dalam 

memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open ended. 

3 Keaslian 

(originality) 

Kriteria keaslian dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika jawaban siswa tidak biasa dilakukan oleh siswa lain dan itu 

merupakan  hasil pemikiran sendiri dari siswa tersebut. 

4 Elaborasi 

(elaboration) 

Kriteria keterincian dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika siswa mampu memecahkan masalah matematika dengan 

menambah dan memerinci informasi dari suatu objek, gagasan, dan ide yang terdapat 

dalam masalah yang diberikan. 

5 Kepekaan 

(sensitivity) 

Kriteria kepekaan dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika siswa mampu menjelaskan maksud dari masalah matematika 

yang diberikan. 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Analisis Kemampuan Matematika Siswa 

Analisis Kemampuan matematika siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Krian diukur berdasarkan 

skor tes kemampuan Matematika yang diberikan, berikut paparan hasil tes kemampuan matematika 

siswa dapat dilihat pada tabel 2 berikut 

 
Tabel 2. Hasil Tes Dan Kategori Kemampuan Matematika 

No. Nama Siswa Skor Kategori 

1 AAS 72 Rendah 

2 APA 77 Sedang 

3 AWW 84 Tinggi 

4 AR 86 Tinggi 

5 AAF 86 Tinggi 

6 CD 78 Sedang 

7 CARS 78 Sedang 
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8 DCF 78 Sedang 

9 DAR 88 Tinggi 

10 DFJ 87 Tinggi 

11 EDN 85 Tinggi 

12 FHW 76 Sedang 

13 HSW 65 Rendah 

14 IP 70 Rendah 

15 MFK 76 Sedang 

16 MRF 60 Rendah 

17 MKAF 65 Rendah 

18 MRS 65 Rendah 

19 MFSW 65 Rendah 

20 MWY 85 Tinggi 

21 MRA 85 Tinggi 

22 NRAF 88 Tinggi 

23 NZAKH 90 Tinggi 

24 NDY 78 Sedang 

25 NQ 78 Sedang 

26 PCK 76 Sedang 

27 PRJ 76 Sedang 

28 RAA 65 Rendah 

29 RNS 76 Sedang 

30 RPK 76 Sedang 

31 SRF 77 Sedang 

32 SA 77 Sedang 

33 WLM 76 Sedang 

34 WSR 85 Tinggi 

35 WA 82 Sedang 
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Berdasarkan tabel 2 terdapat 13 (34,2 %) siswa yang memiliki kemampuan matematika  tinggi,  terdapat 

16 (42,1%) siswa yang memiliki kemampuan matematika sedang, terdapat 9 (23,7%) siswa yang memiliki 

kemampuan matematika rendah. Berdasarkan dari data perolehan tersebut dan diskusi dengan guru mata 

pelajaran matematika terdapat tiga siswa yang benar-benar mampu dalam menjawab pertanyaan maupun 

berkomunikasi dengan baik, maka ketiga siswa tersebut dijadikan subjek penelitian yang diberi soal tes 

pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended sekaligus dijadikan subjek wawancara.Berikut 

subjek penelitian yang terpilih, bisa dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 3. Subjek Penelitian 

No. Nama Skor Kategori Kode Subjek 

1 NZAKH 90 Tinggi KMT 

2 DCF 78 Sedang KMS 

3 AHA 36 Rendah KMR 

 

2. Analisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended 

Soal tes pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended yang digunakan telah mendapat 

persetujuan oleh guru mata pelajaran matematika. Tes pemecahan masalah dengan pendekatan open 

endeddilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17 November 2016 dan 20 November 2016. 

Jawaban yang diperoleh dari tes pemecahan masalah dengan pendekatan open ended disertai wawancara 

akan digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatifnya. Jawaban akan dianalisis berdasarkan 

lima kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, elaborasi, keaslian, dan kepekaan. Berikut 

penjelasan deskripsi jawaban tes pemecahan masalah dengan pendekatanopenendeddan petikan wawancara yang 

dilakukan peneliti pada subjek penelitian. 

4. Subjek Kemampuan Matematika Tinggi (KMT) 

1) Paparan data penelitian tes 1pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 YAP 82 Tinggi 

37 YAR 60 Rendah 

38 AHA 36 Rendah 
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Gambar 1 Tes 1 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMT. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 2 Tes 2 Pemecahan Masalah MatematikaDenganPendekatan Open Ended Pada Subjek KMT 
 
2) Berdasarkan hasil penelitian tes 1 dan tes 2 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended, 

untuk memenuhi keabsahan data supaya mengetahui kekonsistenan data penelitian maka peneliti melakukan 

triangulasi yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Paparan Tes 1 Dan  Tes  2  Pemecahan Masalah Matematika Dengan Pendekatan Open Ended 

Pada Subjek KMT 

Kriteria Tes 1 Tes 2 

Kefasihan  : 

Siswa dapat atau mampu 

menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan 

benar terhadap suatu masalah 

yang diberikan. 

 

KMT mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu dengan 

membuat dua persamaan garis lurus 

yaitu   dan  

 

 

 

KMT mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu dengan 

membuat dua persamaan garis 

lurus yang sejajar dengan 

persamaan garis lurus yang 

pertama yaitu 

dan  

Kelenturan : 

Siswa dapat atau  mampu 

menggunakan beberapa cara 

penyelesaian untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

yang diberikan 

 

 

KMT dapat atau mampu 

menunjukkan dua cara yaitu cara 

pertama dengan menggunakan tabel 

fungsi yang telah subjek KMT 

pelajari pada bab sebelumnya, yang 

kedua KMT dapat menjabarkan 

persamaan  

dari persamaan 

tersebut subjek KMT 

menyelesaikan persamaanya 

tersebut  sehingga, 

menjadi  kemudian  

persamaan  kemudian subjek KMT 

melakukan permisalan pada 

persamaan tersebut untuk mencari 

titik-titik yang akan digunakan 

untuk menggambar persamaan garis 

lurus pada koordinat kartesius. 

 

KMT dapat menunjukkan dua cara 

yaitu cara pertama dengan 

mengalikan persamaan pertama 

dengan angka 2, sehingga 

persamaannya akan menjadi, cara 

yang kedua yaitu KMT dapat 

menjabarkan persamaanya yaitu 

dengan  mengalikan persamaan 

pertama dengan angka 3 dan 

dikalikan dengan sehingga 

persamaannya akan menjadi 
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Keaslian : 

Siswa menghasilkan jawaban 

bernilai benar yang tidak biasa 

atau baru jika dibandingkan 

dengan siswa dengan tingkat 

sepengetahuannya. 

 

KMT dapat menunjukkan cara yang 

tidak biasa dilakukan siswa 

sebayanya yaitu dengan 

menjabarkan  

sehingga persamaanya menjadi 

kemudian dilakukan 

permisalan  

untuk mencari titik-titiknya yang 

digunakan untuk menggambar 

persamaan  garis lurus pada 

koordinat kartesius. 

 

KMT dapat menunjukkan cara 

yang tidak biasa dilakukan siswa 

sebayanya yaitu dengan 

menggunakan cara perkalian. 

Persamaan pertama dikalikan  

dengan angka 3 dan dikalikan 

dengan  sehingga persamaannya 

menjadi  

Keterincian : 

siswa dapat atau mampu 

memecahkan masalah 

matematika dengan menambah 

dan memerinci informasi dari 

suatu objek, gagasan, atau 

situasi yang terdapat dalam 

masalah yang diberikan 

 

KMT dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, serta 

langkah pemecahan masalah yang 

diberikan. 

 

 

KMT dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, serta 

langkah pemecahan masalah yang 

diberikan. 

 

Kepekaan : 

siswa dapat atau mampu 

menjelaskan maksud dari soal 

yang diberikan 

 

KMT dapat menjelaskan maksud 

dari masalah yang diberikan, subjek 

KMT juga dapat atau mampu 

menjelaskan penyelesaian atau 

solusi dari permasalahan tersebut. 

 

KMT dapat menjelaskan maksud 

dari masalah yang diberikan, dan 

dapat menjelaskan penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

 

 
5. Subjek Kemampuan Matematika Sedang (KMS) 

1) Paparan data penelitian tes 1 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan Open ended. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tes 1 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMS. 
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Gambar 4 Tes 2 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMS. 

2) Hasil penelitian tes 1 dan tes 2 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended, 

untukmemenuhi keabsahan data supaya mengetahui kekonsistenan data penelitian maka peneliti melakukan 

triangulasi yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Paparan Tes 1 dan Tes 2 Pemecahan Masalah Matematika Dengan Pendekatan Open Ended Pada 

Subjek KMS 

Kriteria Tes 1 Tes 2 

Kefasihan  : 

Siswa menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan 

benar terhadap suatu masalah 

yang diberikan. 

 

KMS mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu dengan 

membuat dua persamaan garis lurus 

 dan  

 

KMS mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu 

dengan membuat dua 

persamaan garis lurus yang 

sejajar dengan persamaan 

pertama yang telah dibuat yaitu 

dan  

Kelenturan : 

Siswa menggunakan beberapa 

cara penyelesaian untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

yang diberikan 

 

 

KMS hanya dapat menunjukkan satu 

cara untuk memperoleh titik-titik yaitu 

dengan cara subtitusi. 

 

 

KMS hanya dapat 

menunjukkan satu cara untuk 

memperoleh persamaan dengan 

menggunakan rumus 

 

Keaslian : 

Siswa menghasilkan jawaban 

bernilai benar yang tidak biasa 

atau baru jika dibandingkan 

dengan siswa dengan tingkat 

sebayanya. 

 

KMS tidak dapat menunjukkan cara 

yang tidak biasa dilakukan siswa 

sebayanya maka dikatakan KMS tidak 

memenuhi kriteria keaslian. 

 

KMS tidak dapat menunjukkan 

cara yang tidak biasa dilakukan 

siswa sebayanya maka 

dikatakan KMS tidak 

memenuhi kriteria keaslian. 

Keterincian : 

 siswa mampu memecahkan 

masalah matematika dengan 

menambah dan memerinci 

informasi dari suatu objek, 

gagasan, atau situasi yang 

terdapat dalam masalah yang 

diberikan 

 

KMS dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, serta 

langkah pemecahan masalah yang 

diberikan.  

   

 

KMS dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, 

serta langkah pemecahan 

masalah yang diberikan.  

Kepekaan :  

siswa mampu menjelaskan 

maksud dari soal yang diberikan 

 

KMS dapat menjelaskan maksud dari 

masalahyang diberikan, dan dapat 

menjelaskan penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

. 

KMS dapat menjelaskan 

maksud dari masalahyang 

diberikan, dan dapat 

menjelaskan penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

6. Subjek Kemampuan Matematika Rendah (KMR) 

4) Paparan data penelitian tes 1 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan Open ended. 
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Gambar 5 Tes 1 Pemecahan Masalah Matematika  DenganPendekatan Open Ended Pada Subjek KMR. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Tes 2 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMR 

 

5) Ringkasan hasil penelitian tes 1 dan tes 2 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended, 

untuk memenuhi keabsahan data supaya mengetahui kekonsistenan data penelitian maka peneliti melakukan 

triangulasi yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 6. Hasil Paparan Tes 1 dan Tes 2 Pemecahan Masalah MatematikaDengan Pendekatan Open Ended Pada 

Subjek KMR 

Kriteria Tes 1 Tes 2 

Kefasihan  : 

Siswa menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan 

benar terhadap suatu masalah 

yang diberikan. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

beberapa jawaban yang beragam dan 

benar, sehingga KMR tidak memenuhi 

kriteria kefasihan. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

beberapa jawaban yang beragam 

dan benar, sehingga KMR tidak 

memenuhi kriteria kefasihan. 

Kelenturan : 

Siswa menggunakan beberapa 

cara penyelesaian untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

yang diberikan 

 

KMR tidak dapat menggunakan 

beberapa cara untuk menemukan 

penyelesaian suatu masalah yang 

diberikan. 

 

KMR tidak dapat menggunakan 

beberapa cara untuk menemukan 

penyelesaian suatu masalah yang 

diberikan. 

Keaslian : 

Siswa menghasilkan jawaban 

bernilai benar yang tidak 

biasa atau baru jika 

dibandingkan dengan siswa 

dengan tingkat sebayanya. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

jawaban yang bernilai benar dan yang 

tidak biasa dilakukan teman 

sebayanya maka dapat dikatakan 

KMR dikatakan tidak memenuhi 

kriteria keaslian. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

jawaban yang bernilai benar dan 

yang tidak biasa dilakukan teman 

sebayanya maka dapat dikatakan 

KMR dikatakan tidak memenuhi 

kriteria keaslian. 

Keterincian : 

Siswa mampu memecahkan 

masalah matematika dengan 

menambah dan memerinci 

informasi dari suatu objek, 

gagasan, atau situasi yang 

terdapat dalam masalah yang 

diberikan 

 

KMR dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincianinformasi dengan 

menggambarkan persamaan yang 

telah dibuat. 

 

 

KMR dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menggambarkan segitiga yang telah 

dibuat. 
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Kepekaan :  

Siswa mampu menjelaskan 

maksud dari soal yang 

diberikan 

 

KMR dapat menjelaskan maksud dari 

masalah yang diberikan,  

 

KMR dapat menjelaskan maksud 

dari masalah yang diberikan. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Kelompok Kemampuan Matematika Tinggi (KMT) 

Siswa berkemampuan matematika tinggi memenuhi lima criteria berpikir kreatif yaitu kefasihan, kelenturan, 

keaslian, elaborasi, dan kepekaan. Siswa berkemampuan matematika tinggi memenuhi kefasihan karena bisa 

menunjukkan jawaban yang berbeda dan benar. Dapat memberikan beberapa cara yang berbeda dan benar 

sehingga memenuhi criteria kelenturan. Siswa yang berkemampuan matematika tinggi memenuhi kriteria 

keaslian karena dapat menghasilkan jawaban bernilai benar yang tidak biasa atau baru jika dibandingkan 

dengan siswa dengan tingkat sebayanya. Memenuhi kriteria keterincian karena dapat memerinci informasi 

dari suatu objek, gagasan, atausituasi yang terdapatdalammasalah yang diberikan. Siswa yang 

berkemampuan matematika tinggi dapat menjelaskan maksud dari soal yang diberikan sehingga memenuhi 

criteria kepekaan. 

2. Kelompok Kemampuan Matematika Sedang (KMS)  

Siswa berkemampuan matematika sedang memenuhi tiga kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan, elaborasi, 

dan kepekaan. Memenuhi criteria kefasihan karena bisa menunjukkan jawaban yang berbeda dan benar. 

Memenuhi criteria keterincian karena dapat memerinci informasi dari suatu objek, gagasan, atausituasi yang 

terdapat dalam masalah yang diberikan. Kelompok kemampuan matematika sedang memenuhi criteria 

kepekaan karena dapat menjelaskan maksud dari soal yang diberikan 

3. Kemampuan Matematika Rendah (KMR)  

Siswa berkemampuan matematika rendah memenuhi dua kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu elaborasi 

dan kepekaan. Siswa berkemampuan matematika rendah dapat menambah atau memerinci masalah dengan 

menambah rincian informasi dari suatu objek, gagasan, atausituasi yang terdapat dalam masalah yang 

diberikan, sehingga memenuhi kriteria keterincian. Siswa berkemampuan matematika rendah memenuhi 

criteria kepekaan karena dapat menjelaskan maksud dari soal yang diberikan. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran sebagai 

berikut. 

1. Siswa diberikan soal atau masalah yang memiliki beragam solusi dan jawaban, sehingga dapat 

memunculkan kreativitas siswa. 

2. Peneliti menyarankan supaya pendidik mendorong siswa untuk lebih memahami konsep dari persamaan 

garis lurus. 

3. Peneliti menyarankan untuk penelitian yang lain hendaknya lebih mengembangkan dan menulis pedoman 

wawancara yang benar-benar memfokuskan pada kemampuan berpikir kreatif. 

4. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih mengembangkan pada materi yang lain agar bisa 

berguna pada proses pendidikan 

5. Peneliti menyarankan bagi sekolah untuk menggunakan pendekatan open ended  yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah tersebut. 

. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan rendahnya minat belajar siswa pada 

pelajaran Matematika. Pernyataan tersebut didukung dengan kurangnya strategi guru 

menjelaskan tanpa kreativitas sehingga siswa kurang tertarik dengan apa yang di sampaikan 

oleh guru. Oleh karena itu, peneliti menerapkan pembelajaran Quantum Teaching agar siswa 

mempunyai minat yang lebih tinggi untuk belajar Matematika. Tujuan penelitian pembelajaran 

Quantum Teaching ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar 

siswa selama penerapan pembelajaran Quantum Teaching pada pelajaran Matematika materi 

Operasi Aljabar berlangsung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Observasi untuk mengetahui aktivitas siswa, angket digunakan untuk mengetahui respon 

siswa, dan tes untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

Quantum Teaching berlangsung.Kesimpulan dari penerapan pembelajaran Quantum Teaching 

pada pelajaran Matematika materi Operasi Aljabar adalah aktivitas yang muncul pada siswa 

SMP Negeri 21 Surabaya dinyatakan relevan dengan KBM yang diharapkan, respon siswa 

menunjukkan respon yang positif dengan adanya pembelajaran ini, dan hasil belajar siswa juga 

dapat dinyatakan tuntas secara klasikal. 

        

Kata kunci:  Quantum Teaching, Aktivitas Siswa, Respon Siswa, Hasil Belajar Siswa. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang akan membantu manusia dalam mengembangkan potensi pada 

dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Perkembangan di 

bidang pendidikan merupakan sarana dan wadah dalam pembinaan sumberdaya manusia, oleh karena itu 

pendidikan perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan baik dari pemerintah, masyarakat dan keluarga. 

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama dalam sebuah 

proses untuk mencapai tujuan. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk 

manusia (dwi Siswoyo dkk, 2010: 1). Pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan, kepribadian, serta kehidupan 

seseorang dalam pergaulan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu pendidikan begitu penting dilaksanakan oleh 

seluruh umat manusia. Hal ini yangmembuat pentingnya suatu pendidikan.Tidak tercapainya ketuntasan belajar 

siswa dalam bidang matematika karena beberapa sebab yaitu: (1) gagalnya pembelajaran di kelas, (2) dalam 

pembelajaran matematika guru menggunakan cara-cara tradisional, kurang variatif, (3) guru tidak banyak 

memberikan pengertian, lebih banyak menuntut pada hafalan, yang inipun tidak dilakukan secara kontinyu, (4) 

penyajian matematika kurang merangsang peserta didik untuk termotivasi,dan kurang merangsang rasa ingin tahu. 

(5)  motivasi belajar peserta didik rendah.Karena banyaknya permasalahan yang mengakibatkan gagalnya 

pembelajaran matematika maka diperlukan usaha-usaha terobosan untuk meningkatkan hasil belajar matematika, 

salah satu dengan memalukan penelitian serta melakukan inovasi sistem pembelajaran menggunakan penerapan 

“Quantum Teaching”. Pada penerapan Quantum teaching ini  dapat menginteraksi segala komponen di dalam 

kelas dan pada lingkungan sekolah untuk dirancang sedemikian rupa sehingga semua berbicara dan bertujuan 

untuk meningkatkanpendidikan atau menjunjung kepentingan peserta didik, agar siswa dapat mengembangkan 

diri  sesuai dengan IQ (Intelegencia Quantien), EQ (Emotionalk Quantien), dan SQ (Spiritual Quatien). Quantum 

Teaching adalah interaksi yang mengubah energy menjadi cahaya  (De Porter, 2010:34). Quantum Teaching juga 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan juga pembelajaran ini merupakan penerapan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan interaksi antara guru dan peserta didik yang terjalin dengan baik.  Penerapan Quantum 

Teaching akan membantu pembelajaran dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara 

memanfaatkan unsur-unsur yang ada pada siswa, misalnya rasa ingin tahu siswa akan semakin meningkat dan 

juga aka nada perubahan pada lingkungan belajarnya melalui interaksi-interaksi yang terjadi di dalam kelas. 
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Penerapan pembelajaran ini mempunyai model pembelajaran yaitu TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi, dan Rayakan). Ada beberapa alasan mengapa didalam penelitian ini menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching, antara lain: (1) sebagai variasi dalam belajar sehingga peserta didik tidak 

merasa jenuhdan termotivasi untuk belajar, (2) Quantum Teaching merupakan salah satu penerapan pembelajaran 

yang menguraikan tentang cara-cara baru yang akan membentu mempermudah proses pembelajaran dan 

menekankan pada terciptanya suasana yang menyenangkan sehingga pesertadidik termotivasi untuk lebih giat 

untuk belajar dan mempunyai kemauan terlibat secara lebih aktif dalam proses belajar. Menurut Bobbi DePorter, 

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya. Quantum Teaching juga 

menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum Teaching 

berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk 

belajar. Perubahan interaksi pada peserta didik pada saat pembelajaran Quantum Teaching terjadi sangat 

cepat.Quantum Teaching memiliki bermacam-macam interaksi (mencakup unsure-unsure belajar efektif yang 

mempengaruhi kesuksesan siswa) yang ada dalam dan di sekitar momen belajar (Riyanto, 2010: 200). Pendapat 

lain menyatakan bahwa Quantum Teaching merupakan cara baru yang memudahkan proses belajar, yang akan 

memadukan unsure seni dan pencapaian yang terarah, untuk segala mata pelajaran lingkungan di sekitar (Wena, 

2011: 160). Jadi siswa akan merasa nyaman karena lebih akan mudah untuk memahaminya. Pembelajaran 

diantaranya juga adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini 

tidak dapat berhasil tanpa ada orang yang membantu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (Sagala, 2011: 62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara 

aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Yaitu 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa. Pembelajaran merupakan Proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan juga dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Konsep 

pembelajaran menurut Corey (Sagala, 2011:  61) yaitu suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

akan dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan suatu subset atau suatu himpunan 

khusus dari pendidikan. Menurut Miftahul (2010: 57-60), metode pembelajaran Quantum Teaching adalah metode 

pembelajaran yang memadukan beberapa unsur pembelajaran, diantaranya adalah sebagai  berikut: lingkungan, 

suasana, landasan dan rancangan pembelajaran. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih 

kompleks, lebih mendetail,dan lebih dari satu hal yang di teliti, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 

suatu masalah.penelitian ini berfungsi untuk memberikan pendeskripsian tentang pembelajaran Quantum 

Teaching untuk melihat bagaimana aktivitas, respon dan hasil belajar siswa. Pada aktivitas belajar siswa 

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2012: 2013), Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Kegiatan observasi ini dilakukan secara teliti oleh observer dengan pencatatan data 

secara terperinci dan sistematis, sehingga dapat diperoleh data yang akurat. Observasi ini dilakukan untuk 

mengamati aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Instrumen yang digunakan dalam teknik 

observasi ini adalahlembar observasi.  

Pada respon siswa Menurut Sugiyono (2010: 199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Teknik angket ini dignakan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan pembelajaran 

Quantum Teaching pada pelajaran matematika pada teknik angket instrumen yang digunakan yaitu dengan 

lembar angket. 

Sedangkan hasil belajar siswa Menurut Arikunto (2012: 46) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau 

alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini teknik tes digunakan untuk mengukur, mengevaluasi 

tingkat hasil belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran Quantum Teaching dan Intrumen yang digunakan 

yaitu lembar soal. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Analisis Aktivitas Siswa 

Hasil Analisis data aktivitas siswa dengan pencatatan data secara terperinci dan sistematis, sehingga 

mendapat data yang akurat. Aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung diamati menggunakan 

teknik observasi yaitu lembar observasi. Berdasarkan pengamatan Aktivitas siswa selama pembelajaran 

Quantum Teaching yang paling banyak dilakukan siswa adalah aktivitas ke-2 yaitu bertanya/ menjawab/ 
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berdiskusi antar teman atau guru dengan guru. Sedangkan persentase terendah yaitu aktivitas  yang ke-7 yaitu 

perilaku menyimpang dari KBM contohnya: berbicara sendiri ketika guru menjelaskan atau ketika temannya 

berdiskusi, diam tak melakukan apapun, ramai, tidur, makan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Penelitian tersebut di hitung menggunakan rumus : 

   ( 1 ) 

 

Table hasil perhitungan rekapitulasi rata-rata persentase aktivitas siswa kelas VII J SMP Negeri 21 Surabaya 

terhadap pembelajaran Quantum Teaching adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.  Perhitungan Rekapitulasi Aktivitas Siswa 

Perhitungan Rekapitulasi Aktivitas Siswa Hari Pertama : 

Soal Nomor 1 = x 100% = 34,29   Soal Nomor 4 = x 100% = 38,57 

Soal Nomor 2 = x 100% = 62,86   Soal Nomor 5 =  x 100% = 25,71 

Soal Nomor 3 =  x 100% = 15,71   Soal Nomor 6 =  x 100% =15,71 

 

Perhitungan Rekapitulasi Aktivitas Siswa Hari Kedua : 

Soal Nomor 1 = x 100% = 35,71   Soal Nomor 4 = x 100% = 38,57 

Soal Nomor 2 = x 100% = 61,43   Soal Nomor 5 =  x 100% = 22,86 

Soal Nomor 3 =  x 100% = 20,00   Soal Nomor 6 =  x 100% =15,71 

 

Aktivitas siswa selama pembelajaran Quantum Teaching yang paling banyak dilakukan siswa adalah aktivitas 

ke-2 yaitu bertanya/ menjawab/ berdiskusi antar teman atau guru dengan guru. Sedangkan persentase terendah 

yaitu aktivitas yang ke-7 yaitu perilaku menyimpang dari KBM contohnya: berbicara sendiri ketika guru 

menjelaskan atau ketika temannya berdiskusi, diam tak melakukan apapun, ramai, tidur, makan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pada hasil tersebut Siswa juga mengungkapkan bahwa dengan pembelajaran 

Quantum Teaching lebih membantu siswa untuk dapat memahami dengan mudah, yaitu pada pertanyaan 

“Dengan Quantum Teaching membantu saya untuk lebih mudah mengerti matematika?”.Selain itu pada 

pertanyaan “Apakah dengan pembelajaran Quantum Teaching waktu yang anda gunakan lebih efisien?” siswa 

juga mengungkapkan bahwa waktu yang digunakan lebih efisien di bandingkan menggunakan pembelajaran 

lainnya. Karena mungkin siswa lebih nyaman menggunakan pembelajaran Quantum Teaching ini. 

 

B. Hasil dan Analisis Hasil Respon Siswa 

Analisis terhadap data respson siswa diperoleh melalui angket siswa yang dihitung dengan cara menentukan 

persentase setiap respon siswa terhadap proses kegiatan belajar mengajar selama pembelajaran Quantum 

Teaching pada materi pelajaran pokok operasi hitung bentuk aljabar. 

Untuk mendapatkan perhitungan pada lembar angket maka digunakan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

A = banyaknya siswa yang menjawab suatu pilihan “ya atau tidak” 

B = banyaknya siswa yang memberi tanggapan 

 

Dengan data-data yang telah di peroleh pada penelitian tentang respon belajar siswa maka 

didapatkan hasil perhitungan rekapitulasi persentase respon siswa sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Perhitungan Rekapitulasi Persentase Respon Siswa  

Kelas VII J SMP Negeri 21 Surabaya Terhadap Pembelajaran Quantum Teaching  

SOAL YA TIDAK 

Soal nomor 

 1 
34  x 100%  = 100 0  x 100% = 0 

Prosentase tiap pilihan =  x 100%     (2)  
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Soal nomor 

 2 
30  x 100% = 88,23 4 

 x 100% =11,77 

 

 

Soal nomor 

 3 
28 

 x 100% =82,35 

 

 

6  x 100% =17,65 

Soal nomor 

 4 
32 

 x 100% =94,11 

 

 

2  x 100% =5,89 

Soal nomor 

 5 
29 

 x 100% =85,29 

 

 

5  x 100% =14,71 

Soal nomor  

6 
4 

 x 100% =11,77 

 

 

30  x 100% =88,23 

Soal nomor  

7 
29 

 x 100% =85,29 

 

 

5  x 100% =14,71 

Soal nomor  

8 
31 

 x 100% =91,17 

 

 

3  x 100% =8,83 

Soal nomor 

 9 
3 

 x 100% =8,83 

 

 

31  x 100% =91,17 

Soal nomor 

 10 
34 

 x 100% =100 

 

 

0  x 100% =0 

 

Dengan hasil data analisis respon siswa di atas, dapat dikatakan positif terhadap pembelajaran Quantum 

Teaching, karena prosentase jawaban siswa pada setiap aspek pertanyaan berada ≥ 65%. Sehingga, pembelajaran 

Quantum Teaching dapat di kategorikan dapat membantu siswa untuk memahami operasi bentuk aljabar. 

Dengan belajar menggunakan Quantum Teaching, siswa dapat lebih semangat untuk belajar matematika. Tetapi, 

meskipun Quantum Teaching telah membantu siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar matematika, siswa 

juga masih membutuhkan seorang guru pada setiap pembelajaran berlangsung. Peran guru sangatlah penting 

dalam proses pembelajaran. Selain dapat memberikan arahan, membimbing siswa, guru juga bias membantu 

siswa untuk memecahkan permasalahan atau soal-soal yang kiranya sulit diselesaikan oleh siswa. 

 

C. Hasil dan Analisis Hasil Tes Siswa 

Pada hasil dan analisis data tentang hasil tes ini untuk mengetahui ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Penelitian ini menggunakan teknik tes untuk 

mengukur, mengevaluasi tingkat hasil belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran Quantum Teaching dan 

Intrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar soal. Perhitungan untuk menyatakan ketuntasan 

belajar klasikal adalah  

 

KBK =  x 100%      (3) 

 

Keterangan: 

KBK = Ketuntasan Belajar Klasikal 

KBK < 85% tidak tuntas 

KBK ≥ 85% tuntas 
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(dalam http://www.scribd.com/doc/58228105/7/D-Teknik -Analisis-Data) 

  

Pengumpulan data hasil tes belajar siswa digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa akan dikatakan tuntas apabila hasil belajar siswa akan mencapai ketuntasan. Ketuntasan siswa akan 

di ketahui berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari sekolah. 
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Tabel 3. Persentase Ketuntasan Siswa 

Tes Hasil Belajar Kelas VII J Smp Negeri 21 Surabaya Penerapan Pembelajaran Quantum Teaching 

 

Jumlah Siswa Tuntas  = 29 Jumlah Siswa Tidak Tuntas = 5 

Dengan Persentase  =  X 

100% =85,29% 

 

Dengan Persentase  =  X 

100% =14,71% 

 

 

Pada hasil belajar siswa selama pembelajaran Quantum Teaching mempunyai hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hasil belajar siswa dengan jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 75 ada 29 

siswa, sedangkan yang mendapat nilai < 75 ada 5 siswa. Dalam hal ini dapat diperoleh ketuntasan belajar dengan 

persentase 85.29% dan dengan persentase 14,17% untuk siswa yang belum tuntas. Sehingga dapat di katakan 

bahwa siswa kelas VII J dikatakan tuntas belajar secara klasikal 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Aktivitas belajar siswa yang paling dominan selama pembelajaran Quantum Teaching di kelas VII J SMP 

Negeri 21 Surabaya pada materi Operasi Bentuk Aljabar adalah bertanya/ menjawab/ berdiskusi antar teman atau 

dengan guru, respon siswa kelas VII J SMP Negeri 21 Surabaya terhadap pembelajaran Quantum Teaching 

menunjukkan respon yang positif, dan hasil belajar siswa kelas VII J SMP Negeri 21 Surabaya pada 

pembelajaran Quantum Teaching materi Operasi Bentuk Aljabar dinyatakan tuntas secara klasikal. 

Saran 

Mahasiswa diharapkan agar meningkatkan kemampuan dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

motivasi dalam berprestasi, mengenali emosi siswa, harus lebih bias mengusai kelas, menjadikan kelas nyaman 

karnanya agar situasi belajar tetap kondusif. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kemampuan berpikir kreatif siswa serta hasil 

belajar siswa. Alasan orang berpikir kreatif yaitu karena adanya keinginan yang kuat 

pada pribadinya untuk menghasilkan sesuatu kemajuan, akibat dari adanya dorongan 

untuk berprestasi tinggi, serta adanya kesadaran akan pentingan sesuatu yang baru 

tersebut. Untuk mendapatkan siswa yang kreatif guru sangat berperan penting, guru 

harus menggunakan model pendekatan yang dimengerti siswa dan guru harus sesuai 

dengan kurikulum yang sudah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan 

penddekatan RME materi persamaan linier satu variabel di SMP AL-ISLAM. Metode 

pengumpulan data menggunakan tes tulis dan wawancara. Tes tulis yang digunakan 

ada 2 yaitu tes tulis 1 digunakan untuk menyaring kemampuan berpikir kreatif tingkat 

tinggi, tingkat sedang dan tingkat rendah. Tes tulis 2 digunakan untuk memecahkan 

atau menyelesaikan masalah matematika. Wawancara digunakan untuk 

membandingkan hasil antara tes tulis dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini 

terdiri dari 38 siswa kelas VII-D. Dari 3 kelompok yaitu kelompok tinggi mempunyai 

kemampuan berpikir kreatif tingkat 4 (sangat kreatif) yang memiliki 3 aspek yaitu 

aspek kefasihan, aspek flexibilitas dan aspek kebaharuan. Sedangkan kelompok 

sedang mempunyai kemampuan berpikir kreatif tingkat 2 (cukup kreatif) yang 

memiliki 2 aspek yaitu aspek kefasihan dan aspek flexibilitas atau aspek flexibiltas 

dan aspek kebaharuan sedangkan kelompok rendah mempunyai kemampuan berpikir 

kreatif tingkat 1 (kurang kreatif) yang memiliki 1 aspek yaitu asprk kefasihan saja. 

Kata kunci: Berpikir Kreatif, Pendekatan RME, Hasil Belajar 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan tertua dan dianggap sebagai induk atau alat dan bahan 

dasar banyak ilmu. Matematika disusun dari penelitian bilangan dan ruang. Jadi matematika peranan sangat 

penting baik bagi siswa supaya punya bekal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola pikirnya. 

Aktivitas kreatif merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendorong atau memunculkan kreativitas 

siswa. Melalui belajar matematika, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

kritis, analitis, kreatif dan produktif. Menurut Soedjadi (dalam Irwan Rozani, 2013: 55) karakteristik RME 

menggunakan konteks, menggunakan model atau jembatan, menggunakan kontribusi siswa,  interaktif dan 

intertwin. Berpikir kreatif bagi siswa merupakan kemampuan berpikir untuk membuat hubungan yang baru dan 

hubungan yang lebih berguna dari informasi yang sebelumnya. Jadi berpikir kreatif tidak selalu menghasilkan 

sesuatu yang betul-betul baru melainkan bisa menghubungkan hal-hal yang sudah ada dan kita ketahui menjadi 

pengetahuan yang lebih sempurna. Sehingga berpikir kreatif memiliki indikator diantaranya yaitu kepekaan, 

kelancaran, keluwesan, keaslian dan elaborasi. 

Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa yang berkemampuan matematika tinggi. 

Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa yang berkemampuan matematika sedang. Untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa yang berkemampuan matematika rendah. Jadi untuk 

mengetahui kemampuan berpikir keatif tingkat tinggi, sedang dan rendah di SMP AL-ISLAM Krian. Hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika. 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep masalah, meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dalam proses pembelajaran matematika dan memberikan gambaran tentang cara menyelesaikan masalah 

matematika. serta mengetahui profil kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan pendekatan RME 

pada hasil belajar matematika, guru diharapkan dapat mengelola pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa 

supaya siswa belajar matematika berasa bermain. Sebagai pembanding bagi peneliti-peneliti lain yang ingin 

meneliti terkait hasil penelitian yang diperoleh. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena penelitian dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) mata pelajaran Matematika. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh bukan berupa 

angka tetapi berupa penalaran. Menurut Moleong (2010: 8) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tempat 

penelitian di SMP AL-ISLAM KRIAN. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 38 siswa kelas VII-D. Instrument 

penelitian ini menggunakan Tes Tulis 1, Tes Tulis 2 dan Wawancara. Tes Tulis 1 bertujuan untuk menyaring 

siswa kedalam kelompok atas, kelompok sedang dan kelompok rendah. Tes Tulis 2 bertujuan untuk 

memecahkan atau menyelesaikan  masalah matematika. Sedangkan Wawancara Bertujuan untuk 

membandingkan hasil antara Tes Tulis dengan Wawancara dengan siswa. 

 

III. PEMBAHASAN 

Analisis Data dan Pembahasan 

Tes Tulis 1 

Selama pelaksanaan  penelitian, secara keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan sudah 

berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan pembelajaran matematika dengan pendekataan RME (Realistic 

Mathematics Education) sudah dilaksanakan oleh guru dengan baik dan benar sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Ini adalah nama siswa serta hasil belajar yang sudah dilakukan pada tes tulis 1 kemudian 

dikelompokkan kedalam kelompok atas, kelompok sedang dan kelompok bawah. 

 

Tabel 1. Daftar Nama Siswa Kelas 7-D 

 

No Nama Hasil Belajar Keterangan 

1 Abdillah Bagas Pangestu 60 Kelompok sedang 

2 Ach. Taufik Al Chakim 80 Kelompok tinggi 

3 Achmad Syifa'ur Romly 55 Kelompok sedang 

4 Ahmad Shudi Dharma 45 Kelompok rendah 

5 Alif Rizky Januar Setyawan 25 Kelompok rendah 

6 Ananda Dwi Saputra 90 Kelompok tinggi 

7 Ari Armanda 55 Kelompok sedang 

8 Arief Wahyu Setyawan 60 Kelompok sedang 

9 Faros Afan Yudistira 45 Kelompok rendah 

10 Hamzah Eri Susanto 60 Kelompok sedang 

11 M. Khoirulloh Andreansyah 60 Kelompok sedang 

12 Maulana Aldi Firmansyah 55 Kelompok sedang 

13 Moch. Reza Ardhani Putra 75 Kelompok sedang 

14 Mochammad Faris Eka Saputra 45 Kelompok rendah 

15 Mohammad Walid Nugroho 55 Kelompok sedang 

16 Muhammad Sahal Iqbal 55 Kelompok sedang 

17 Rifqi Wahyu Faith 25 Kelompok rendah 

18 Steven Tandiarti 80 Kelompok tingg 

19 Wahyu Putra Pratama 45 Kelompok rendah 

20 Wijaya Auliya Rachman 45 Kelompok rendah 

21 Zaffiera Rizki Hermawan 55 Kelompok sedang 

22 Ananda Firly Amelia 70 Kelompok sedang 
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23 Dea Angela 50 Kelompok sedang 

24 Dhiva Adisty Purwanto 25 Kelompok rendah 

25 Diah Ayu Puspita 80 Kelompok tinggi 

26 Erlinda Prasista 90 Kelompok tinnggi 

27 Fifi Nur Amelia 45 Kelomok rendah 

28 Firnanda Dwi Anggraini 85 Kelompok tinggi 

29 Imroatin Khasanah 45 Kelompok rendah 

30 Miranda Salsabila 50 Kelompok sedang 

31 Nila Fadilah 40 Kelompok rendah 

32 Safna Dwi Syahfitri 90 Kelompok tinggi 

33 Sasha Yanne Wulandiva 70 Kelompok sedang 

34 Sashitya Vava Avrianasya 45 Kelompok rendah 

35 Sifwa Amelia Zahro 90 Kelompok tinggi 

36 Waridatul Jannah 90 Kelompok tinggi 

37 Yanik Intan Amin 40 Kelompok rendah 

38 Yesika Enjeli Permatasari 90 Kelompok tinggi 

 

Dalam kelas VII-D berjumlah 38 siswa. Pada tes tulis 1 semua siswa mengikuti tes, setelah itu 

diperoleh hasil dari masing-masing siswa. Dari situ dapat diketahui siswa yang masuk kelompok atas, kelompok 

sedang dan kelompok bawah. Dalam kelompok atas berjumlah 10 siswa. Sedangkan kelompok sedang berjumlah 

15 siswa  dan kelompok bawah berjumlah 13 siswa.  

 

Tabel 2. Kategori Hasil Tes 1 

Kelompok 
Tes 1 

Jumlah siswa Presentase 

Tinggi 10 26,3% 

Sedang 15 39,5 % 

Rendah 13 34,2% 

 

Tes Tulis 2 

Setelah tes tulis 1 selesai selang satu minggu akan dilanjutkan pada tes tulis 2 akan tetapi pada tes tulis 

2 tidak semua siswa kelas VII-D mengikuti tes hanya 3 siswa. Masing-masing kelompok diambil 1 siswa untuk 

mengikuti tes tulis 2. Dibawah ini adalah nama siswa yang mewakili kelompok atas, kelompok sedang dan 

kelompok bawah. Dalam tes tulis 2 tingkat kesukaran antara soal 1 dan soal 2 memiliki kesukaran yang berbeda. 

Untuk soal 1 tingkat kesukarannya rendah sedangkan pada soal 2 tingkat kesukarannya tinggi. Tetapi untuk 

setiap kelompok atas, kelompok sedang dan kelompok rendah soalnya semuanya sama tetapi yang berbeda 

tingkat kesukarannya saja. 

 

Tabel 2. Kategori Hasil Tes 2 Kemampuan Berpikir Kreatif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Hasil belajar Keterangan 

1 DHIVA ADISTY PURWANTO 35 Kelompok Rendah 

2 
MOCH. REZA ARDHANI 

PUTRA 
57 Kelompok Sedang 

3 WARIDATUL JANNAH 95 Kelompok Tinggi 
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Gambar 1. Hasil tes tulis 2 kelompok tinggi 

 

 
 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

525 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Gambar 2. Hasil tes tulis 2 kelompok tinggi (lanjutan) 

 

Dari Gambar 1 dan 2 diatas adalah hasil pekerjaan yang diperoleh kelompok tinggi dalam mengerjakan 

soal matematika yang diberikan. Kelompok tinggi memiliki 3 aspek yaitu aspek kefasihan, aspek flexibilitas dan 

aspek kebaharuan dalam memecahkan soal dan mengajukan soal. Antara tes tulis dan wawancara mempunyai 

hasil yang sama atau sebanding. Jadi Siswa tersebut dapat dikatakan mempunyai kemampuan berpikir sangat 

kreatif karena hasilnya sangat memuaskan yaitu mendapat nilai 95. 

 

 
 

Gambar 3. Hasil tes tulis 2 kelompok sedang 

 

Gambar 3 adalah hasil pekerjaan yang diperoleh kelompok sedang dalam mengerjakan soal matematika 

yang diberikan. Kelompok sedang memiliki 2 aspek yaitu aspek flexibilitas dan aspek kebaharuan atau aspek 

kefasihan dan aspek flexibilitas dalam memecahkan masalah atau mengajukan soal. Antara tes tulis dengan 

wawancara mempunyai hasil yang sama atau sebanding. Jadi Siswa tersebut dapat dikatakan mempunyai 

kemampuan berpikir kreatif cukup. Karena mendapatkan nilai yaitu 57. 
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Gambar 4. Hasil tes tulis 2 kelompok rendah 

 

Gambar 4 adalah hasil pekerjaan yang diperoleh kelompok rendah dalam mengerjakan soal matematika 

yang diberikan. Kelompok rendah hanya memiliki 1 aspek yaitu aspek kefasihan dalam memecahkan atau 

mengajukan soal. Antara tes tulis dengan wawancara mempunyai hasil yang sama atau sebanding. Jadi Siswa 

tersebut dapat dikatakan kurang memiliki kemampuan berpikir kreatif karena hasilnya kurang memuaskan yaitu 

mendapat nilai 35. 

Dari masing-masing tes tulis 2 diatas diperoleh kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok 

rendah. Kelompok tinggi memiliki 3 aspek yaitu aspek kefasihan, aspek flexibilitas dan aspek kebaharuan. 

Kelompok sedang memiliki 2 aspek yaitu aspek kefasihan dan aspek flexibilitas. Sedangkan kelompok rendah 

memiliki 1 aspek yaitu aspek kefasihan saja. Sehingga guru harus mempertahankan atau meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif bagi siswa dan mempunyai prestasi atau nilai yang memuaskan baik diri sendiri, 

guru, sekolah maupun orang tua. Maka peran guru sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam memecahkan atau menyelesaikan soal matematika.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kemampuan berpikir kreatif untuk kelompok tinggi mempunyai 3 aspek yaitu aspek kefasihan, aspek 

flexibilitas dan aspek kebaharuan dalam memecahkan masalah serta pengajuan soal. dan mampu 

menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda-beda. Untuk kelompok ini dapat dikatakan mempunyai 

tingkat kemampuan berpikir kreatif 4 (sangat kreatif). Untuk kelompok atas antara tes tulis dengan 

wawancara hasilnya sebanding. 
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2. Kemampuan berpikir kreatif untuk kelompok sedang hanya memiliki 2 aspek yaitu aspek flexibilitas dan 

aspek kebaharuan dalam memecahkan masalah atau mengajukan soal. Dalam kelompok sedang hanya 

dikatakan tingkat kemampuan berpikir kreatif 2 (cukup kreatif). Untuk kelomok sedang antara tes tulis 

dengan wawancara hasilnya sama. 

3. Kemampuan berpikir kreatif untuk kelompok rendah hanya memiliki 1 aspek saja yaitu aspek kefasihan 

dalam memecahkan soal atau mengajukan soal. Dalam kelompok ini dikatakan tingkat kemampuan berpikir 

kreatif 1 (kurang kreatif).  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti yaitu : 

1. Guru hendaknya lebih memperhatikan dalam pola memperlakukan siswa, karena apabila pola 

memperlakukan siswa tidak tepat akan menurunkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

2. Siswa hendaknya lebih memperhatikan bagaimana guru menerangkan dan siswa harus mempunyai cara 

yang bermacam-macam tidak harus sama dengan cara yang dijelaskan oleh guru. Karena itu bias membuat 

siswa lebih kreatif lagi untuk memecahkan soal matematika atau memahami isi atau konsep matematika. 

3. Untuk peneliti selanjutnya harus bisa membuat siswa yang mempunyai kemampuan kelompok atas 

harus lebih banyak dan untuk kemampuan kelompok bawah harus lebih rendah. 
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Latar belakang dari penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah yang berbentuk soal cerita perlu mendapat perhatian serius. Siswa tidak dapat 

memaknai kalimat yang mereka baca secara tepat karena siswa hanya terfokus pada 

jawaban yang dipandang sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah soal cerita tentang teorema Pythagoras melalui langkah Polya pada siswa SMP 

dengan indikator pemecahan masalah yaitu (1) memahami masalah, (2) menyusun 

rencana penyelesaian, (3) melaksanakan rencana penyelesaian, dan (4) memeriksa 

kembali. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Surabaya pada siswa kelas VIII 

dengan penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah 

teknik tes dan wawancara. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah dan teknik wawancara digunakan untuk melihat 

sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan melalui langkah-langkah Polya dari kemampuan tingkat 

tinggi yaitu siswa dapat memenuhi langkah (1), langkah (2), langkah (3) dan belum 

dapat memenuhi langkah (4). Dari kemampuan tingkat sedang siswa dapat memenuhi 

langkah (1), untuk langkah (2), langkah (3), dan langkah (4) siswa kurang mampu 

memenuhinya. Dan yang terakhir kemampuan tingkat bawah yaitu siswa tidak mampu 

memenuhi langkah (1), langkah (2), langkah (3), langkah (4). Dengan demikian siswa 

belum mampu sepenuhnya dalam memecahkan masalah dengan langkah Polya. 

 

Kata kunci: kemampuan pemecahan masalah, langkah-langkah Polya, soal cerita 

Teorema Pythagoras 
 

I. PENDAHULUAN 

 Peran pendidikan sangat penting bagi pemerintah di setiap Negara, termasuk Indonesia dengan tujuan 

mengangkat kualitas SDM karena di Indonesia tidak lepas dari upaya pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) agar memiliki keterampilan, kreativitas, pengetahuan serta sikap yang berorientasi pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  Salah satu diantaranya dengan perbaikan strategi pembelajaran yang dapat 

memberikan kemampuan dasar dalam melakukan pendekatan, metode serta model pembelajaran guna mengubah 

sistem pembelajaran. Walaupun demikian, sampai saat ini mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, 

khususnya pada pelajaran matematika.  

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir yang logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran yang memiliki sistem yang sangat teratur dan terstruktur (Wahyudi, 2008:1). Salah satu pembelajaran 

matematika yang dapat melatih dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah 

pembelajaran soal cerita. Pemberian soal matematika berbentuk cerita memberikan pengalaman bagi siswa untuk 

dapat memecahkan masalah matematika dan gambaran hubungan masalah tersebut dengan kehidupan sehari-

hari. Namun, pada umumnya soal cerita dalam matematika sulit untuk diselesaikan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Utomo (2005:16) bahwa soal berbentuk cerita dalam matematika sulit untuk diselesaikan, ini terjadi 

karena kurangnya kemampuan dalam menginterpretasikan penyelesaian matematika menjadi masalah nyata dan 

khususnya dalam mengubah kalimat verbal menjadi model matematika. Setiap siswa memiliki kemampuan 

mailto:nandadewi1002@gmail.com


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

529 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

intelektual yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari cara siswa menyelesaikan soal cerita yang diberikan. 

Namun, ada juga siswa yang sama sekali tidak mampu atau masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal cerita tersebut, diakibatkan karena kemampuan pemecahan masalah tergolong rendah, kurangnya 

penguasaan terhadap materi dan dipengaruhi juga dari kemampuan berpikirnya. Berdasarkan hal tersebut, tugas 

guru yang sangat penting adalah memotivasi dan membimbing siswa dalam memecahkan masalah, sehingga 

siswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan dan mencari pemecahannya dengan teliti, teratur dan tepat. 

Oleh karena itu diperlukan strategi khusus untuk dapat memecahkan masalah matematika khususnya mengenai 

soal cerita, salah satunya yaitu dengan menggunakan langkah penyelesaian Polya.  

Menurut Polya (1973:xvi) langkah-langkah dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematika 

meliputi memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, 

dan memeriksa kembali solusi yang diperoleh. Diharapkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Polya dapat digunakan oleh peserta didik dalam memecahkan soal-soal cerita 

dan diterapkan oleh guru sehingga dengan mudah mengetahui kemampuan siswa, setelah itu dapat ditentukan 

tindakan dan penanganan terhadap masalah dalam kemampuan siswa. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah soal cerita tentang teorema Pythagoras melalui langkah Polya pada siswa 

SMP Negeri 2 Surabaya kelas VIII. 

  Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa bahwa pentingnya 

mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, (2) Bagi 

guru, dengan menerapkan teori Polya guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memilih pemecahan masalah pembelajaran yang tepat, (3) 

Bagi sekolah, untuk perbaikan pembelajaran matematika dengan proses pembelajaran lebih ditekankan pada 

aktivitas siswa agar siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah.  

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori belajar Polya, karena teori belajar ini mendidik siswa 

berfikir secara sistematik dan menganalisis suatu masalah dari beberapa aspek. 

  Dalam pembelajaran, Polya (Sumarmo,2002:24) dalam bukunya mengemukakan ada empat langkah 

dalam menyelesaikan masalah melalui tahap-tahap memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan 

rencana, melihat kembali kebenaran penyelesaian soal yang telah dibuat. 

  Langkah pertama yaitu fase memahami masalah, siswa harus mampu memamahami masalah yang 

diberikan, tanpa memahami masalah yang diberikan siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah 

tersebut dengan benar. Setelah siswa memahami masalah dengan benar, selanjutnya langkah kedua yaitu fase 

menyusun rencana penyelesaian masalah. Jika rencana penyelesaian masalah sudah dibuat, maupun secara 

tertulis atau tidak  selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap paling 

benar atau tepat. Adapun langkah terakhir dari proses penyelesaian masalah yaitu fase pengecekan kembali 

terhadap penyelesaian masalah yang diberikan yaitu mulai dari fase pertama hingga fase terakhir. Dengan 

langkah seperti ini maka kesalahan yang tidak perlu terjadi dapat dikoreksi kembali sehingga dapat menemukan 

jawaban yang tepat sesuai dengan masalah yang diberikan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya 

adalah peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrumen harus memiliki wawasan yang luas dan bekal teori, sehingga 

peneliti mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan 

bermakna. Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme. Filsafat 

postpositivisme sering juga disebut dengan paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas 

sosial sebagai suatu yang utuh.Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Artinya objek yang berkembang 

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhidinamika pada obyek 

tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang 

tampak. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Surabaya kelas VIII dengan jumlah 37 orang 

siswa, di jalan Kepanjen No. 1 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan belajar siswa melalui langkah Polya 

pada materi teorema Pythagoras yang berupa hasil tes dan wawancara pada siswa. Tes tulis yang diberikan 

kepada siswa yaitu dalam bentuk soal uraian. Tes akan dilaksanakan setelah materi pembelajaran yang telah 

dijelaskan oleh guru selesai. Soal yang diberikan yaitu berjumlah 3 butir soal dengan tingkatan soal yang 

berbeda-beda, dalam mengerjakan soal siswa diberikan waktu 40 menit.  

Setelah siswa selesai melaksanakan tes dan sudah diketahui hasil tes dari 37 siswa tersebut, maka siswa 

diberikan pedoman wawancara untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 
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soal cerita yang telah diberikan untuk menguatkan data yang diperlukan, karena menurut langkah-langkah Polya 

dalam pemecahkan masalah tidak semua tampak dalam tulisan siswa. Dari macam-macam wawancara yang ada 

peneliti memilik wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

Adapun dalam pedoman wawancara yang menjadi acuan untuk memperoleh hasil kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa mengacu pada langkah-langkah pemecahan masalah Polya yang meliputi memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan melihat 

kembali kebenaran penyelesaian soal yang telah dibuat. Dari 37 siswa yang ada tidak semua akan diwawancarai 

karena hanya dipilih 6 siswa untuk diwawancarai menurut tingkatan kategori yang sudah ditentukan yaitu tingkat 

tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Adapun penilaian kemampuan pemecahan masalah menurut 

penyelesaian  langkah-langkah Polya adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Lembar Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

No Kriteria Skor 

1. Pemahaman konsep  

a. a. Menuliskan bentuk variabel 

pemisalan untuk menyelesaikan masalah 

1 

 1) Siswa tidak menuliskan bentuk 

variabel pemisalan untuk menyelesaiakan 

masalah dengan baik 

0 

b. b. Menuliskan apa yang diketahui 

dari soal dengan benar 
1 

 1) Siswa tidak menuliskan dengan lengkap 

apa yang diketahui 

0 

c. c. Menuliskan apa yang ditanyakan dengan 

baik 

1 

 1) Siswa tidak menuliskan dengan lengkap 

apa yang ditanyakan 

0 

2. 
Perencanaan Pemecahan Masalah  

a. a. Mengubah apa yang diketahui 

menjadi kalimat matematika 

1 

 1) Siswa tidak mengubah dan menuliskan 

kalimat matematika dengan baik 

0 

3. 
Melaksanakan Pemecahan Masalah  

a. a. Mampu menyelesaikan masalah secara 

runtut, detail, dan tepat 

1 

 1) Siswa tidak menyelesaikan masalah 

dengan rinci dan baik 

0 

4. b. Menemukan hasil akhir dan menarik 

kesimpulan 

 

a. 1) Siswa menuliskan hasil akhir dan menarik 

kesimpulan dengan baik 
1 

 2) Siswa tidak menuliskan hasil akhir dan 

menarik kesimpulan dengan baik 

0 

Total 6 

 Setelah data diolah dengan kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh siswa, maka siswa akan 

digolongkan ke dalam kategori-kategori sesuai skor yang dicapai siswa. Kategori-kategori tersebut dapat dilihat 

dari tabel berikut. 

 

Tabel 2. Penskoran Pencapaian Siswa Tiap Nomor Soal 

Skor Keterangan Kesimpulan 

5-6 Tingkat tinggi Mampu 
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3-4 Tingkat sedang Kurang mampu 

0-2 Tingkat rendah Tidak mampu 

 

Setelah data penskoran tiap nomor soal diperoleh, selanjutnya di analisis skor keseluruhan dari soal. Adapun 

analisis pencapaian skor keseluruhan pada soal adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Pencapaian Skor Keseluruhan Pada Soal 

 

Skor Keterangan Kesimpulan 

13  n  18 Tingkat tinggi Mampu 

6  n  12 Tingkat sedang Kurang mampu 

0  n  5 Tingkat rendah Tidak mampu 

 

 Berikut ini adalah hasil penelitian nilai hasil tes kemampuan memecahkan masalah matematika menurut 

penilaian langkah-langkah Polya. Pada soal nomor 1, siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah 

tingkat tinggi terdapat 19 siswa, tingkat sedang terdapat 16 siswa, dan tingkat rendah terdapat 2 siswa. Sehingga 

dapat disimpulkan pada soal nomor 1 siswa mampu menyelesaikan masalah yang dimaksud menggunakan teori 

Polya dengan kemampuan memecahkan masalah siswa tingkat tinggi lebih banyak, tetapi beberapa siswa yang 

belum mengubah kalimat verbal menjadi model matematika. Pada soal nomor 2, siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan masalah tingkat tinggi terdapat 11 siswa, tingkat sedang terdapat 22 siswa, dan tingkat 

rendah 4 terdapat  siswa. Sehingga dapat disimpulkan pada soal nomor 1 siswa mampu menyelesaikan masalah 

yang dimaksud menggunakan teori Polya dengan kemampuan memecahkan masalah siswa tingkat sedang lebih 

banyak, tetapi masih banyak siswa yang belum mengubah kalimat verbal menjadi model matematika dan tidak 

menuliskan kesimpulan pada penyelesaian soal. Pada soal nomor 3, siswa yang memiliki kemampuan 

memecahkan masalah tingkat tinggi terdapat 12 siswa, tingkat sedang terdapat 21 siswa, dan tingkat rendah  

terdapat  siswa. Sehingga dapat disimpulkan pada soal nomor 3 siswa mampu menyelesaikan masalah yang 

dimaksud menggunakan teori Polya dengan kemampuan memecahkan masalah siswa tingkat sedang lebih 

banyak. Banyak siswa yang belum mengubah kalimat verbal menjadi model matematika, tidak menuliskan 

variabel permisalan dan tidak menuliskan kesimpulan. kemampuan memecahkan masalah siswa secara 

keseluruhan dari hasil tes yang diikuti oleh 37 siswa dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan 1 tingkatan 

terdiri dari 2 orang yaitu tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Setelah mengetahui tingkatan subjek 

terwawancara maka dilakukan wawancara 

 Kemampuan memecahkan masalah siswa secara keseluruhan dari hasil tes yang diikuti oleh 37 siswa 

dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan 1 tingkatan terdiri dari 2 orang yaitu tingkat tinggi, tingkat 

sedang, dan tingkat rendah. Setelah mengetahui tingkatan subjek terwawancara maka dilakukan wawancara. 

 

TABEL 4. Kemampuan Mememcahkan Masalah Siswa Keseluruhan 

No. 

Absen 
Nama 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 
Skor Keterangan 

1 Subjek 1 4 1 3 8 Tingkat Sedang 

2 Subjek 2 4 4 4 12 Tingkat Sedang 

3 Subjek 3 5 4 3 12 Tingkat Sedang 

4 Subjek 4 5 5 3 13 Tingkat Tinggi 

5 Subjek 5 4 4 3 11 Tingkat Sedang 

6 Subjek 6 5 5 3 13 Tingkat Tinggi 

7 Subjek 7 5 4 1 10 Tingkat Sedang 
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No. 

Absen 
Nama 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 
Skor Keterangan 

8 Subjek 8 1 1 1 3 Tingkat Rendah 

9 Subjek 9 5 5 4 14 Tingkat Sedang 

10 Subjek 10 5 4 3 12 Tingkat Sedang 

11 Subjek 11 4 1 3 8 Tingkat Sedang 

12 Subjek 12 5 5 4 14 Tingkat Tinggi 

13 Subjek 13 4 3 3 10 Tingkat Sedang 

14 Subjek 14 4 5 4 13 Tingkat Tinggi 

15 Subjek 15 5 5 4 14 Tingkat Tinggi 

16 Subjek 16 4 3 2 9 Tingkat Sedang 

17 Subjek 17 5 4 5 14 Tingkat Tinggi 

18 Subjek 18 5 5 4 14 Tingkat Tinggi 

19 Subjek 19 5 4 3 12 Tingkat Sedang 

20 Subjek 20 4 3 1 8 Tingkat Sedang 

21 Subjek 21 5 4 4 13 Tingkat Tinggi 

22 Subjek 22 1 1 1 3 Tingkat Rendah 

23 Subjek 23 4 3 3 10 Tingkat Sedang 

24 Subjek 24 5 5 4 14 Tingkat Tinggi 

25 Subjek 25 3 4 3 10 Tingkat Sedang 

26 Subjek 26 3 5 4 12 Tingkat Sedang 

27 Subjek 27 4 3 1 8 Tingkat Sedang 

28 Subjek 28 4 3 4 11 Tingkat Sedang 

29 Subjek 29 6 5 6 17 Tingkat Tinggi 

30 Subjek 30 4 3 1 8 Tingkat Sedang 

31 Subjek 31 5 3 3 11 Tingkat Sedang 

32 Subjek 32 5 5 3 13 Tingkat Tinggi 

33 Subjek 33 5 4 5 14 Tingkat Tinggi 

34 Subjek 34 4 3 3 10 Tingkat Sedang 

35 Subjek 35 5 3 3 11 Tingkat Sedang 

36 Subjek 36 5 4 3 12 Tingkat Sedang 
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No. 

Absen 
Nama 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 
Skor Keterangan 

37 Subjek 37 4 3 3 10 Tingkat Sedang 

 

III. PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis hasil tes dan hasil wawancara siswa di SMP Negeri 2 Surabaya adalah adanya 

perbedaan penyelesaian soal cerita dengan menggunakan langkah Polya. Dapat diketahui kemampuan setiap 

siswa berbeda-beda menurut pengetahuan masing-masing siswa. 

Banyak siswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan tahapan penyelesaian masalah yaitu saat 

memahami soal, mengubah diketahui menjadi kalimat matematika dan siswa lupa dalam menuliskan kesimpulan 

yang sebenarnya harus dituliskan diakhir penyelesaian soal. Dengan demikian siswa belum mampu sepenuhnya 

dalam memecahkan masalah melalui langkah Polya. Adapun perbedaan cara menyelesaikan permasalahan yang 

sudah diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan Tingkat Tinggi  

a. Memahami soal 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek sudah 

mampu dalam menyelesaikan tahapan ini. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang sudah dikerjakan 

dengan membuat diketahui dan ditanya pada 3 soal yang diberikan. 

b. Menyusun rencana 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat dikatakan subjek kurang mampu dalam 

menyelesaikan tahapan ini karena dari 3 soal yang diberikan tidak semua diketahui dan ditanya diubah ke 

dalam kalimat matematika. 

c. Melaksanakan Pemecahan masalah 

Dari hasil tes dan wawancara, maka subjek dikatakan sudah mampu dalam tahapan melaksanakan pemecahan 

masalah dengan benar. Dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa runtut dan sudah menggunakan rumus sesuai 

dengan soal yang diberikan. 

d. Memeriksa kembali atau menyimpulkan masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang dilakukan, siswa kurang mampu dalam tahapan membuat kesimpulan 

karena sebagian dari soal yang dikerjakan siswa tidak semua diberi kesimpulan karena siswa terkadang lupa 

dalam tahapan ini. 

2. Kemampuan Tingkat Sedang 

a. Memahami soal 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek sudah 

mampu dalam menyelesaikan tahapan memahami soal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang sudah 

dikerjakan siswa dengan membuat diketahui dan ditanya sesuai dengan tahapan polya. 

b. Menyusun rencana 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang 

mampu dalam tahapan menyusun rencana yaitu mengubah diketahui dan ditanya ke dalam kalimat 

matematika. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang sudah dikerjakan, hanya sebagian yang diubah 

kedalam kalimat matematika. 

c. Melaksanakan pemecahan masalah 

Dari hasil tes dan wawancara, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang mampu menyelesaikan tahapan 

pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang kurang lengkap menjawab dalam 

menyelesaikan soal yang sudah diberikan. 

d. Memeriksa kembali atau menyimpulkan masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang 

mampu menyelesaikan tahapan ini. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang sudah dikerjakan siswa. 

3. Kemampuan Tingkat Bawah 

I. Memahami soal 
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Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang 

mampu dalam menyelesaikan tahapan memahami soal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang sudah 

dikerjakan, dari soal No.1 sampai soal No.3 tidak membuat diketahui dan ditanya. 

II. Menyusun rencana 

Dari hasil tes dan wawancara, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang mampu dalam menyelesaikan 

tahapan ini. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yaitu sama sekali tidak membuat diketahui dan ditanya. 

III. Melaksanakan pemecahan masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek sudah 

mampu dalam menyelesaikantahapan pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang 

menyelesaikan masalah dengan benar. 

IV. Memeriksa kembali atau menyimpulkan masalah 

Dari hasil tes dan wawancara yang sudah dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa subjek kurang 

mampu dalam menyelesaikan tahapan ini yaitu tidak menuliskan kesimpulan dalam penyelesaian jawaban. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 

hasil penelitian ini yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada materi teorema 

Pythagoras melalui langkah Polya di kelas VIII SMP Negeri 2 Surabaya dapat diketahui banyak siswa yang 

kurang mampu dalam menyelesaikan tahapan penyelesaian masalah yaitu saat memahami soal, mengubah 

diketahui menjadi kalimat matematika, pemecahan masalah dan menuliskan kesimpulan yang sebenarnya diakhir 

penyelesaian soal. Dengan demikian siswa belum mampu sepenuhnya dalam memecahkan masalah sesuai 

dengan tahapan menurut Polya. Adapun perbedaan cara menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan 

adalah sebagai berikut. (1). Kemampuan tingkat tinggi yaitu siswa dapat memahami soal dengan menuliskan 

diketahui dan ditanya, dapat menyusun rencana dengan mengubah kalimat verbal menjadi model matematika, 

siswa mampu menyelesaikan soal dengan rumus yang sudah ditentukan dan siswa terkadang lupa menuliskan 

kesimpulan dari penyelesaian soal yang sudah dikerjakan, (2). Kemampuan tingkat sedang yaitu siswa dapat 

memahami soal dengan menuliskan diketahui dan ditanya, kurang mampu dalam mengubah kalimat verbal 

menjadi model matematika, kurang lengkap dalam menyelesaikan pemecahan masalah, dan terkadang siswa 

tidak membuat kesimpulan diakhir penyelesaian soal, (3). Kemampuan tingkat bawah yaitu siswa kurang mampu 

dalam memahami soal sehingga siswa tidak membuat diketahui dan ditanyakan, siswa mampu menyelesaikan 

pemecahan masalah tetapi siswa tidak memasukkan rumus yang akan digunakan, dan siswa tidak membuat 

kesimpulan dari pemecahan masalah yang sudah dikerjakan. 

Saran  

Berikut ini akan diajukan beberapa saran yaitu: (1) Bagi guru, hendaknya setelah guru memeriksa 

jawaban siswa dan ada yang kurang dalam tahapan penyelesaian soal yang sudah diberikan, sebaiknya guru 

memberitahukan siswa bagian yang kurang dari jawaban siswa sehingga siswa tahu tahapan-tahapan 

penyelesaian soal dengan benar. Dengan demikian siswa diharapkan lebih teliti dalam menyelesaikan soal 

dengan mengingat kembali kekurangan yang pernah siswa lakukan sehingga kejadian seperti itu tidak terulang 

kembali. Guru juga harus menekankan siswa agar siswa mengerjakan soal sesuai dengan prosedur penyelesaian 

soal cerita, (2) Bagi siswa, diharapkan untuk selalu belajar yang rajin dengan cara berlatih secara terus menerus 

mengenai soal-soal yang berbentuk cerita secara terbimbing atau individu, (3) Bagi sekolah, agar selalu 

memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa di dalam kelas 

karena kebutuhan guru tersebut dapat membantu proses belajar mengajar yang berperan sebagai pendukung 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. 
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Penelitian ini dilatar belakangi dengan motivasi belajar siswa,sikap mandiri serta hasil 

belajar siswa. Bahwa siswa yang memiliki motivasi dan sikap mandiri tinggi mampu 

memperoleh hasil yang baik. Pentingnya motivasi dan sikap mandiri bagi siswa 

adalah supaya terjadi perubahan belajar siswa kearah yang lebih baik. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara motivasi 

belajar dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika siswa Kelas VIII A 

SMPN 21 Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

motivasi belajar dan sikap mandiri dengan hasil belajar siswa pada materi fungsi kelas 

VIII di SMP Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam Penelitian yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 21 Surabaya Tahun Ajaran 2016/2017. 

Sampel Penelitian ini adalah siswa siswi dari kelas VIII A dengan jumlah 40 siswa. 

Pengumpulan data diperoleh menggunakan angket dan tes. Angket dipakai ada dua 

yaitu angket motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Dari hasil 

tes regresi yang dilakukan maka didapat, hubungan antara motivasi dan sikap mandiri 

terhadap hasil belajar siswa pada materi fungsi yang telah diberikan. 

 

Kata kunci: Motivasi Belajar,dan Sikap Mandiri, Hasil Belajar Matematika. 

 
 

I.   PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, sebab pendidikan mampu mencapai 

kemajuan di bidang kehidupan terutama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

pendidikan mampu mengarahkan manusia kearah kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu Pendidikan 

digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah merumuskan dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap 

kreatif,mandiri dan tanggung jawab. (UU RI No.20 tahun 2003 Sidiknas)[1]. 

Sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan manusia yang mampu membawa 

hasil dari pendidikan nya kearah yang lebih baik agar bermanfaat bagi semua. Semua pendidikan yang 

didapatkan dinilai dari prestasi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa sangat di pengaruhi oleh kegiatan proses 

belajar mengajar. Suatu hal penting yang mempengaruhi tingkat prestasi siswa adalah bagaimana usaha siswa 

meningkatakan motivasi belajar dan sikap mandirinya untuk mendapat hasil belajar yang baik dan memuaskan 

dan sekaligus akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Motif dapat dinyatakan sebagai dorongan 

dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan sebagai 

penggerak bagi siswa agar mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih baik . Menurut Merriam dan Caffarella 

(1999) dalam Tarmidi (2010: 2)[2] menyatakan bahwa : kemandirian belajar merupakan proses dimana individu 

mengambil inisiatif dalam merencakan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem pembelajaranya. Motivasi 

belajar dan motivasi bekerja merupakan salah satu penggerak dari kemajuan masyarakat. Motivasi belajar 

penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut : (a) Menyadarkan 

kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. (b) menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. (c) 

mengarahkan kegiatan pembelajaran. (d) Membesarkan semangat belajar. (e) Menyadarkan tentang adanya 

perjalanan belajar. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa ada tiga yaitu : gen,pola asuh orang 

tua, dan sistem pendidikan sekolah. Hasil belajar adalah perubahan yang diperoleh seorang pelajar setelah 

mengalami proses pembelajaran. Hasil belajar dapat diamati dan diukur dengan penilaian. Penilaian hasil belajar 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu proses belajar dan pembelajaran telah berjalan efektif. 
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Keefektifan pembelajaran terlihat pada kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Jika motivasi belajar siswa dan sikap mandiri siswa meningkat maka kemampuan siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas dan tanggung jawab siswa di dorong oleh 

motivasi dirinya sendiri terhadap kemauan untuk belajar matematika juga akan meningkat hasil belajar siswa 

terhadap pembelajaran matematika. Rumusan masalah dalam hal ini adalah apakah terdapat hubungan motivasi 

dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi 

siswa diharapakan agar dapat meningkatkan motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar yang diperoleh 

siswa, bagi guru diharapkan guru mampu memberikan siswanya motivasi dan terus menanamkan kemandirian 

kepada siswa agar memeroleh hasil belajar yang lebih baik lagi 

 

II.  METODE PENELITIAN 

Dalam rancangan penelitian ini peneliti menggunankan penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

menggunakan populasi dan sampel teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan instrument penelitian 

yaitu menggunakan angket, angket yang digunakan ada dua yaitu angket motivasi dan sikap mandiri. Instrumen 

penelitian ini adalah menggunakan angket dan tes, angket digunakan untuk melihat bagaimana respon siswa 

terhadap motivasi dan sikap mandirinya dalam pembelajaran, sedangkan tes digunakan untuk melihat bagaimana 

hasil dari proses pembelajaran siswa, soal tes terdiri dari 6 soal tes subyektif.  

Teknik pengumpulan Data dengan langkah – langkah sebagai  berikut : 

a. Tahap Persiapan 

1. Menentukkan subjek penelitian 

2. Menyusun instrument penelitian 

3. Uji coba instrument 

4. Revisi Instrumen penelitian 

b. Tahap Pengumpulan 

1. Memberikan instrument penelitian berupa lembar angket yaitu angket motivasi dan sikap mandiri 

terhadap hasil belajar kepada siswa. 

2. Memberikan soal tes berupa 6 soal subyektif tentang pembelajaran matematika untuk mengetahui 

bagaimana hasil belajar matematika. 

c. Tahap Akhir 

1. Menganalisis data yang dihasilkan dai pemberian angket motivasi dan sikap mandiri. 

2. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh kepada siswa 

3. Menarik kesimpulan akhir dari penelitian berupa angket dan tes. 

 

Teknik analisis menggunakan korelasi dan regresi ganda korelasi dan regresi ganda digunakan untuk meneliti 

hubungan antara satu variable terikat dan dua variable bebas atau lebih secara bersama – sama. Peneliti juga 

menggunakan uji normalitas, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. 

 

III.  PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui dan menjawab hasil dari hipotesis maka diperlukan tahapan – tahapan dalam melakukan 

penelitian agar mempermudah dan memahami isi dari penelitian ini. Adapun tahapan – tahapan dari penelitian ini 

adalah : a. Penyajian data, b. Analisis Data, dan c. Interprestasi data. 

A. Penyajian Data  

Dalam tahap ini akan menyajikan bagaimana data hasil penelitian yang tersusun sesuai judul yaitu 

hubngan motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Dalam hal ini variable bebas ada dua 

yaitu motivasi (X1) dan sikap mandiri (X2) dan variable terikat yaitu hasil belajar (Y), dalam proses 

pengumpulan data menggunakan angket dengan kategori jawaban terdiri atas 4 tingkatan, skor 1 sampai 4 

untuk angket motivasi belajar dan sikap mandiri siswa terhadap hasil belajar matematika. Dengan Kategori 

sebagai berikut : Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S), Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

adalah nilai statement favorable.  

 

B. Analisis Data 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan korelasi dan regresi berganda dengan analisis korelasi 

berganda maka terdapat dua variable bebas atau independen dengan  satu variabel terikat atau dependen secara 

bersama – sama. Untuk menguji hipotesis menggunakan korelasi ganda. Peneliti juga menggunakan Uji 

Normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dari sampel yang diambil berdistribusi normal atau tidak. 

Dengan rumus regresi ganda sebagai berikut :  
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𝑅𝑦 .𝑥1.𝑥2
=
 𝑟2yx 1  + 𝑟2yx 2– 2 𝑟𝑦𝑥1

𝑟𝑦𝑥2
𝑟𝑥1𝑥2

1− 𝑟2𝑥1𝑥2

 

 
 

Selanjutnya untuk mengetahui signifikasi korelasi ganda di cari dengan F hitung kemudian bandingkan 

denganftabel 

Rumus fhitung 

 

 

 

 
Syarat dalam pengujian hipotesis adalah dengan mengetahui sampel yang digunakan harus berdistribusi normal 

atau tidak dengan cara pengujian uji normalitas dengan pengambilan nolai probabilitas yang telah ditentukan 

sebagai berikut : 

Jika nilai probabilitas > 0,005 maka H0 diterima 

Jika nilai probabilitas < 0,005 maka Ha ditolak 

 

Selanjutnya uji normalitas menggunakan metode sminorv dan kolmogrov pada SPSS 16,0 untuk mengetahui 

sampel yang digunakan berdistribusu normal atau tidak maka table hasil perhitungan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Normalitas Dengan Menggunakan Metode Kolmogrov-Sminorv Pada SPSS 16,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas maka didapat nilai sebagai berikut : 

a. Nilai motivasi belajar dapat terlihat pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,322 yang nilai melebihi 

dari probabilitas yang telah ditentukan maka populasi berdistribusi normal. 

b. Nilai sikap mandiri dapat terlihat pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,652 yang nilai melebihi dari 

probabilitas yang telah ditentukan maka populasi berdistribusi normal. 

c. Nilai motivasi belajar dapat terlihat pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,649 yang nilai melebihi 

dari probabilitas yang telah ditentukan maka populasi berdistribusi normal. 

 

Selanjutnya jika populasi berdistribusi normal maka kita akan menghitung menggunakan regresi ganda 

dengan SPSS 16,0 untuk mengetahui bagaimana hubungan antara motivasi dan sikap mandriri terhadap hasil 

belajar siswa. Maka dapat dilihat pada table berikut : 

  
Motivasi 

Sikap 

Mandiri 

Hasil Belajar 

N 40 40 40 

Normal 

Parametersa 

Mean 67.60 57.38 80.92 

Std. Deviation 6.400 6.448 4.440 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .151 .116 .117 

Positive .151 .116 .117 

Negative -.097 -.085 -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .955 .735 .737 

Asymp. Sig. (2-tailed) .322 .652 .649 

a. Test distribution is Normal 

 
  

(1) 

(2) 

 =  
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Tabel 2. Hasil analisis korelasi Motivasi,Kemandirian dan nilai hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Korelasi antara motivasi (X1) dengan hasil belajar (Y) dapat dilihat pada kolom pearson correlation dan 

didapat yaitu 1,00. Ini menunjukkan adanya korelasi positif dengan kategori tinggi. 

2. Korelasi antara Sikap mandiri (X2) dengan hasil belajar (Y) dapat dilihat pada kolom pearson correlation 

dan didapat yaitu 0,275. Ini menunjukkan adanya korelasi positif dengan kategori sedang. 

3. Korelasi antara motivasi (X1) dengan Sikap mandiri (X2) dapat dilihat pada kolom pearson correlation dan 

didapat yaitu 0,606. Ini menunjukkan adanya korelasi positif dengan kategori sedang. 

4. Korelasi Ganda (R) adalah 0,606 nilai R2 adalah 0,367 

5. Kontribusi secara bersama – sama R2 x 100% = 0,37 x 100% = 37,046% dan sisanya 62,954% ditentukan 

variabel lain. 

 

Selanjutnya menguji signifikasi dengan rumus Fhitung 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  

𝑅2

𝑘

(1−𝑅2)

𝑛−𝑘−1

     (3) 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  

0,606 2

2

(1−0,606 2)

40−2−1

 = 
0,183618

0,01710173
 = 10,736  

 
Penguji Hipotesis 

Correlations Statistic 

  

Motivasi Belajar 

Sikap 

Mandiri Hasil Belajar 

Motivasi Belajar Pearson 

Correlation 
1 .275 .178 

Sig. (2-

tailed) 

 
.086 .271 

N 40 40 40 

Sikap Mandiri Pearson 

Correlation 
.275 1 .606** 

Sig. (2-

tailed) 
.086 

 
.000 

N 40 40 40 

Hasil Belajar Pearson 

Correlation 
.178 .606** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.271 .000 

 

N 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Dalam pengujian  hipotesis yang telah digunakan penelitian ini adalah Uji F. Dimana uji F 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar dan sikap mandiri terhadap 

hasil belajar matematika. 

Cara mencari nilai Ftabel menggunakan tabel F dengan rumus : 

Taraf Signifikasinya α = 0,05 

Ftabel = (1- α){(dk = k),(dk=n-k-1)} 

      = F(1- α){dk = 2,(dk = 40 – 2- 1)} 

      = F(1- 0,05)(2,37) 

Ftabel = 3,25 

Ternyata f  hitung > f  table atau 10,736 > 3,25 maka signifikan. Jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Menarik kesimpulan 

Karena Ho ditolak maka Ha diterima berarti ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan sikap 

mandiri terhadap hasil belajar matematika. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat cukup besarnya pengaruh motivasi dan sikap 

mandiri terhadap hasil belajar matematika, berdasarkan model Y = 56.540 + 0,009X1 + 0.415X2 perubahan hasil 

belajar matematika siswa dapat dijelaskan oleh variabel motivasi dan sikap kemandirian belajar sebesar 37%. 

Yang berarti tergolong sedang. 

C. Interprestasi Data  

Dari hasil perhitungan regresi dan korelasi didapat sebesar 37% yang berarti tingkat motivasi dan sikap 

mandiri tergolong sedang, dengan angka tersebut maka diketahui bahwa nilai tes yang didapt siswa juga sesuai 

dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah,Besarnya motivasi dan sikap mandiri sangat berpengaruh pada tingkat 

hasil belajar siswa,sebab semakin tinggi motivasi dan sikap madiri siswa maka akan semakin tinggi pula hasil 

yang didapat oleh siswa mengingat matematika seringkali dipandang sulit oleh siswa maka guru maupun orang 

tua harus lebih menanamkan kepada siswa agar mereka mampu mempunyai motivasi yang ada dalam dirinya 

dan mempunyai kemandirian belajar tinggi agar hasil belajar mereka mampu kearah yang lebih baik lagi. 

IV  SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan interpestasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa terdapat hubungan antara motivasi dan sikap mandiri 

terhadap hasil belajar siswa kearah yang lebih baik.  

Dari maka dapat disarankan bagi peneliti bahwa terdapat masih kurangnya  dalam memberikan soal yang 

mampu membuat siswa termotivasi dalam belajar matematika, oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya maka 

di harapkan mampu membuat siswa termotivasi dan mampu bersikap lebih mandiri dalam mengerjakan soal 

yang telah diberikan oleh guru. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa motivasi matematika siswa di 

sekolah masih kurang baik. Kurangnya motivasi belajar siswa sangat terlihat pada  

materi phytagoras. Untuk meningkatkan motivasi belajar dapat digunakan metode 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments). Tujuannya adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh metode pembelajaran TGT (Teams Games 

Tournaments) terhadap motivasi belajar matematika pada materi phytagoras siswa 

kelas VIII D SMP Negeri 1 Driyorejo tahun ajaran 2016/2017. Untuk mengukur 

metode pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) di dalam penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan 

angket. Dalam menganalisis penulis menggunakan rumus statistik product moment. 

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil bahwa metode TGT (Teams Games 

Tournaments) mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil angket mengenai pengaruh metode TGT (Teams Games 

Tournaments) dan motivasi belajar siswa., diketahui dari 34 responden, mayoritas 

jawaban responden menunjukkan bahwa ada pengaruh TGT (Teams Games 

Tournaments) terhadap motivasi belajar adalah sangat tinggi sesuai dengan 

perhitungan angket, dengan demikian TGT metode (Teams Games Tournaments) 

mendapat respon yang baik dari peserta didik, sehingga terciptanya pembelajaran 

yang aktif, dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang penulis lakukan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengaruh metode TGT (Teams 

Games Tournaments) terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

indeks korelasi product moment yang didapat sebesar 0,91 yang berkisar antara 0,90 – 

1,00 sehingga metode TGT (Teams Games Tournaments) berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel X dan Y terdapat 

korelasi yang kuat atau sangat tinggi. 

 

Kata Kunci : Metode TGT (Teams Games Tournaments), Motivasi Belajar , 

Matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Pengajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pembelajaran, tetapi sebenarnya mempunyai 

konotasi yang berbeda. Dalam konteks kepembelajaran, guru mengajar agar siswa dapat belajar dan menguasai 

isi pelajaran hingga mencapai sesuatu yang objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi 

perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang siswa, namun proses 

pembelajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan 

pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan siswa dalam hubungan yang lebih luas yaitu sisi 

psikologisnya. 

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreatifitas guru. Pembelajar 

yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan guru yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan 

membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan 
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kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, 

ditambah dengan kreatifitas guru akan membuat siswa lebih mudah mencapai tujuan belajar.  

Indikasi lain yang dapat menggambarkan motivasi belajar siswa masih rendah adalah pertama, dilihat dari 

semangat siswa dalam mendalami materi pelajaran, dapat dikatakan bahwa siswa kurang begitu semangat. 

Melihat dari observasi yang dilakukan, ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran sebagian siswa tidak 

memperhatikan. Kedua, sebagian siswa belum bertanggung jawab pada tugas yang diberikan oleh guru, seperti 

tugas untuk mencatat atau menyiapkan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah diberikan untuk ditanyakan 

pada pertemuan berikutnya. Ketiga, ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran. Keempat, keinginan 

berprestasi dan menggungguli orang lain. Keempat hal tersebut dapat menjadi indikasi untuk melihat bahwa 

motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Driyorejo, Gresik masih rendah. 

Rendahnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran matematika dapat disebabkan oleh 

beberapa hal. Antara lain, metode pengajaran yang digunakan guru kurang efektif yaitu hanya menggunakan 

metode yang sering digunakan yaitu metode imitasi dan demonstrasi dimana pembelajaran lebih berpusat pada 

guru. Untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan agar peserta didik dapat 

memahami serta mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam kehidupannya, maka diperlukan motivasi belajar 

dalam diri peserta didik. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis diri dalam diri seseorang untuk 

dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan serta pengalaman (Martinis Yamin, 2007: 219)[1]. 

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu upaya yang dianggap dapat memecahkan masalah tersebut di 

atas adalah dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) sekaligus diharapkan 

dapat membantu peserta didik mempelajari ketrampilan dasar matematika dan memperoleh informasi yang dapat 

diajarkan selangkah demi selangkah.  

TGT (Teams Games Tournaments) memberikan gambaran suasana belajar yang menyenangkan. 

Misalnya, anak dibentuk dalam sebuah kelompok kecil kemudian mempelajari sebuah materi dengan melakukan 

permainan berkelompok yang dikompetisikan dengan kelompok lain. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik 

siswa yang senang dengan permainan. Selain itu, anak usia sekolah menengah pertama cenderung suka 

berkelompok dengan teman-temannya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode TGT (Teams Games Tournaments) dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa SMP Negeri 1 Driyorejo. 

 

II. PEMBAHASAN 

      Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. Tempat penelitian di SMP Negeri 1 Driyorejo dengan observasi selama pembelajaran berlangsung 

pada tanggal 9 November 2016 dan pengambilan data angket pada tanggal 11 November 2016. Subjek dalam 

penelitian ini terdiri dari 34 siswa kelas VIII-D SMP Negeri 1 Driyorejo. Subjek yang telah terpilih kemudian 

dilakukan observasi yang bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode TGT (Teams Games Tournaments) dan mengamati perilaku siswa yang tampak saat 

pembelajaran berlangsung dan diberikan angket untuk mengetahui motivasi belajar matematika. Instrument 

utama dalam penelitian ini adalah penelitian, sedangkan instrument pendukung terdiri dari observasi dan angket. 

Angket untuk mengukur motivasi, angket yang digunakan terdiri dari 22 pertanyaan untuk mengetahui pengaruh 

metode TGT (Teams Games Tournaments) dan 22 pertanyaan untuk mengetahui perubahan ada atau tidaknya 

motivasi pada siswa setelah dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut.  

      Proses pengumpulan data yang dilakukan di SMPN 1 Driyorejo tahun ajaran 2016/2017 pada kelas VIII-D 

dengan pokok bahasan Teorema Phytagoras. Jumlah kelas VIII-D adalah 34 siswa. Pada tanggal 9 November 

2016 dilakukan observasi pada siswa kelas VIII-D dan pada tanggal 11 November setelah dilaksanakan 

pembelajaran menggunakan metode TGT (Teams Games Tournaments), siswa mengisi data angket setelah 

angket yang sudah diisi dikembalikan, selanjutnya menghitung jumlah responden yaitu 34 siswa, kemudian 

mencari frekuensi jawaban dengan cara menjumlahkan jawaban, lalu mentabulasikan hasil-hasil jawaban 

responden dalam daftar tabulasi yang telah dipersiapkan. Data angket yang digunakan terdiri dari 22 pertanyaan 

untuk mengetahui pengaruh metode TGT (Teams Games Tournaments) dan 22 pertanyaan untuk mengetahui 

perubahan ada atau tidaknya motivasi pada siswa setelah dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut. 

 

Tabel 1.1 Penilaian Angket 

Alternatif SS S TS STS 

Nilai / Skor 4 3 2 1 

 

Tabel 1.2. Daftar Perhitungan Korelasi Product Moment Siswa Kelas VIII-D SMPN 1 Driyorejo Tahun Ajaran 

2016/2017 

N Ʃx Ʃy Ʃx2 Ʃy2 Ʃxy 
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34 1888 2233 148097 126008 108258 

Keterangan :  

N = jumlah responden / siswa 

Ʃx = jumlah seluruh skor angket pengaruh metode TGT (x)  

Ʃy = jumlah seluruh skor angket motivasi belajar siswa (y)  

Ʃx2 = kuadrat seluruh skor pengaruh metode TGT (x)  

Ʃy2 = kuadrat seluruh skor angket motivasi belajar siswa  (y)  

Ʃxy = jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 

 

      Setelah data diperoleh dari kedua angket tersebut dan diuji dengan menggunakan rumus kolerasi product 

moment. Setelah r hitung diperoleh maka untuk mengetahui derajat hubungan antara kedua variabel, dapat dilihat 

dari koefisien korelasi product moment dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

 

Besarnya “r” Product Moment Interpretasi 

0,00 – 0,20 Antara variable X dan Y memang terdapat 

korelasi, akan tetapi itu sangat lemah atau 

rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara variable X 

dan Y) 

0,20 – 0,40 Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang 

lemah atau rendah 

0,40 –0,70 Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang 

sedang atau cukup 

0,70 – 0,90 Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang 

kuat atau tinggi 

0,90 – 1,00 Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang 

kuat atau sangat tinggi  

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka interpretasi data dalam perhitungan ini adalah: Besarnya 

indeks korelasi produk moment 0,91 yang berkisar antara 0,90-1,00 hal ini menunjukkan bahwa antara variabel 

X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat atau sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas terdapat hubungan yang kuat atau sangat tinggi antara 

pengaruh metode pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Driyorejo. Seorang siswa lebih bertambah motivasi belajarnya setelah menggunakan metode 

TGT (Teams Games Tournament). Dengan demikian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode 

TGT (Teams Games Tournament) berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Setelah penulis membahas, melakukan penelitian, menganalis hasil-hasil penelitian sebagaimana yang 

telah direncanakan, maka dalam pembahasan bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: Adanya pengaruh antara metode TGT (Teams Games Tournaments) terhadap motivasi belajar siswa 

kelas VIII D SMP Negeri 1 Driyorejo, hal ini dapat dibuktikan dengan angka hasil product moment yang dapat 

dikatakan sangat baik. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya penulis memberikan sumbangan 

pemikiran berupa saran bagi semua pihak terhadap keberhasilan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

sebagai berikut : 

1. Guru harus lebih terampil dalam membuat perencanaan dan pemilihan strategi yang digunakan. Penggunaan 

strategi yang tepat akan sangat efektif dan efisien serta membuat anak didik senang dan bergairah dalam 

belajar. 

2. Pemodifikasian sistem belajar sudah menjadi keharusan untuk menemukan metode belajar yang dapat 

menarik minat seseorang pada bidang studi matematika sehingga cara yang digunakan tidak statis dan 

bersifat tradisional terus menerus. 

3. Hendaknya metode TGT (Teams Games Tournaments) dapat dipergunakan pada semua bidang studi lainnya 

maupun agama. 
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IV. UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan 

hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah tentang “Pengaruh Metode TGT (Teams Games Tournaments) 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP Negeri 1 

Driyorejo” ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Dan juga saya berterimakasih pada Prof. 

Dr. Hartanto Sunardi, S.T., S.Si., M.Pd, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan ijin untuk dapat 

mengangkat artikel skripsi saya sebagai makalah, saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Sri Rahmawati 

selaku Dosen mata kuliah Seminar Matematika yang telah memberikan tugas ini pada kami. 

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita 

mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari metode TGT, dan juga bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi 

perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengungat tidak ada sesuatu yang sempurna 

tanpa saran yang membangun. 

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang 

telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon 

maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang 

membangun dari Anda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran matematika yang menjadikan siswa 

dapat mengkomunikasikan gagasan atau ide dengan simbol, sesuai ketentuan  pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), selain dengan simbol siswa juga 

diharapkan untuk mengkomunikasikan dengan tabel, grafik dan diagram untuk 

memperjelas masalah. Setiap siswa sangat penting untuk memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang baik dan mengembangkannya. Pengetahuan matematika 

yang dimiliki siswa dapat dikomunikasikan dengan komunikasi matematis secara 

tulisan. Sehingga peneliti menganalisis kemapuan komunikasi matematis 

siswa.Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VIII-A SMP Sunan Giri Menganti Gresik pada materi 

persamaan garis lurus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif dan teknik penelitiannya menggunakan tes dan wawancara. Hasil penelitian 

siswa yang masih belum akurat dalam menjelaskan operasi, konsep dan proses maka 

siswa tersebut digolongkan pada level (1), sedangkan siswa yang mampu 

menggambarkan operasi, konsep dan proses, tetapi kurang efektif maka siswa tersebut 

digolongkan pada level (2), dan untuk siswa yang mampu menggambarkan operasi, 

konsep dan proses dengan menyeluruh dan efektif maka siswa tersebut digolongkan 

pada level (3). Pada level diatas menjelaskan bahwasanya siswa yang digolongkan 

pada level (3), maka siswa tersebut memiliki kemampuan komunikasi matematis yang 

tinggi, sedangkan siswa yang digolongkan pada level (2), maka siswa tersebut 

memiliki kemapuan komunikasi matematis yang sedang,dan siswa yang digolongkan 

level (1) maka siswa tersebut memiliki kemampuan komunikasi matematis yang 

rendah. 

 

Kata kunci:kemampuan komunikasi matematis, persamaan garis lurus 

 

I. PENDAHULUAN 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki tujuan pembelajaran matematika yaitu  

mengkomunikasikan gagasan atau ide dengan tabel, simbol, diagram, grafik dan media lain  yang bertujuan  

memperjelas masalah atau keadaan. Diungkap dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 23 Tahun 2006  menetapkan Standar Kelulusan tentang pembelajaran matematika di SMP 

adalah: 

Menentukan persamaan garis yang melalui titik dengan gradien tertentu, menentukan persamaan 

garis yang melalui dua titik, menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar dengan garis 

lain, dan menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis lain. 

Mengacu pada tujuan pembelajaran matematika, komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu peristiwa saling menyampaikan pesan yang berlangsung dalam suatu komunitas. Komunikasi dimaknai 

sebagai proses penyampaian pesan dari pengirim terhadap penerima pesan melalui saluran tertentu, melalui 

komunikasi siswa dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan kepada guru dan siswa lainnya. Berdasarkan 

tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa siswa dalam belajar matematika tidak cukup hanya menguasai materi 

pelajaran siswa dengan tuntunan kurikulum, tetapi harus disertai dengan pemaknaan dimana para siswa dapat 

menggunakan kemampuan dan rasa ingin tahunya dengan leluasa dan tanpa tekanan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Sunan Giri Menganti 

Gresik peneliti mendapat informasi bahwa, guru tersebut mengungkapkan bahwa siswa masih sulit dalam 

menyatakan permasalahan matematis menjadi suatu model matematika terutama pada materi Persamaan 

Garis Lurus. Menurut beliau  siswa masih sulit menentukan persamaan garis lurus ketika diketahui grafiknya, 

menentukan persamaan garis tegak lurus dengan garis yang lain melalui suatu titik meskipun mereka 

mengetahui bahwa syarat dua garis tegak lurus ketika diketahui grafiknya, menentukan gradien pada 

persamaan garis lurus yang telah ditentukan, dan menentukan letak titik pada sumbu x dan sumbu y dari titik 

pangkal jaraknya tidak sama, sehingga membuat grafik persamaan garis lurusnya menjadi tidak lurus. 

Sehingga siswa juga sulit dalam mengkomunikasikan materi tersebut. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, 

dan sebagainya). Komunikasi matematis dari Shannon dan Weaver (1949:9) sangat diterima secara luas 

sebagai salah satu dasar perkembangannya ilmu komunikasi. Komunikasi matematis dapat digunakan 

seefesien mungkin dengan cara mengirimkan informasi dengan jumlah yang maksimal pada saluran yang 

ada, dan mengukur kapasitas sebuah saluran untuk membawa informasi. Komunikasi matematis merupakan 

kesatuan untuk memahami dan melakukan (menerapkan) ilmu matematika. 

Komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kosakata, notasi, 

dan struktur matematika untuk menyatakan dan memahami ide-ide serta hubungan matematika. Komunikasi 

matematis dapat dikatakan berhasil apabila siswa mampu melakukan komunikasi matematis dengan cara 

berbicara dan menulis tentang apa yang dikerjakan. Berbicara dalam hal ini adalah memikirkan dan berbagi 

ide, strategi serta solusi matematika dengan siswa yang lain, sedangkan menulis berarti merefleksikan 

pekerjaan siswa dan mengklarifikasi ide-ide siswa untuk dirinya sendiri. Karakteristik komunikasi matematis 

setingkat SMP, meliputi: 

(1) Membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret, grafik, dan metode-

metode aljabar. 

(2) Menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika. 

(3) Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan definisi matematika 

(4) Menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk menginterpretasi dan 

mengevaluasi suatu ide matematika 

(5) Mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur/prediksi, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi  

(6) Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturan-aturannya dalam 

mengembangkan ide-ide matematika. 

Jadi, analisis kemampuan komunikasi matematis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penyelidikan terhadap kemampuan komunikasi siswa dalam menyelesaikan soal materi persamaan garis 

lurus.Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal pada materi persamaan garis lurus kelas VIII - A SMP Sunan Giri Menganti Gresik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP 

Sunan Giri Menganti Gresik pada bulan oktober 2016. Subjek pada penelitian ini diambil dari siswa kelas 

VIII-A SMP Sunan Giri Menganti Gresik tahun ajaran 2016/2017. Jumlah siswa kelas VIII-A adalah 34 

siswa yang terdiri dari 18 siswa perempuan  dan 16 siswa laki-laki. 

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrument pendukung terdiri dari 

tes dan wawancara, tes soal uraian materi persamaan garis lurus dan pedoman wawancara. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes digunakan untuk memperoleh data 

penyelesaian soal siswa pada materi persamaan garis lurus. Soal tes terdiri dari 3 soal uraian materi 

persamaan garis lurus dengan waktu penyelesaian soal 60 menit. Langkah dalam menyusun soal tes yaitu 

menyusun kisi-kisi soal, membuat soal, dan validitasi soal oleh guru pamong agar penelitian ini valid dan 

selanjutnya wawancara dilakukan wawancara terhadap subjek yang mempunyai kemampuan komunikasi 

matematis tinggi, sedang, dan rendah kemudian memberikan level pada subjek tersebut.Wawancara 

dilakukan dengan sedemikian hingga subjek dapat diwawancarai dengan baik dan terbuka. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis 

Dari hasil tes materi persamaan garis lurus yang dilakukan oleh peneliti pada kelas VIII-A SMP 

Sunan Giri Menganti Gresik digunakan untuk penentuan subjek penelitian. Subjek dipilih berdasarkan 

perolehan skor paling tinggi, sedang dan rendah. Subjek yang terpilih kemudian diberikan tingkat 
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kemampuan komunikasi matematis. Level (3) siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi, 

level (2) siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis sedang, level (1) siswa memiliki kemampuan 

komunikasi matematis rendah 

 

B. Pembahasan 

Setelah data diperoleh dari tes dan wawancara materi persamaan garis lurus maka peneliti 

memaparkan berdasarkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal uraian 

tersebut. 

Berikut ini pemaparan data pada setiap subjek penelitian. 

 

1. Kemampuan komunikasi matematis level (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jawaban Soal 1 Subjek 19 

a.Soal Nomer 1 

Siswa  dapat menggunakan bahasa matematika simbol yang sangat efektif dan menyeluruh untuk 

menggambarkan operasi, konsep dan proses, siswa menulis solusi benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan, 

dan solusi ditunjukkan dengan label yang benar, ada deskripsi dengan menggunakan bahasa sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jawaban Soal 2 Subjek 1 
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b.Soal Nomer 2 

Siswa menggunakan bahasa matematika istilah yang akurat dan menyeluruh untuk menggambarkan 

operasi, konsep dan proses, siwa menulis solusi benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan, dan solusi 

ditunjukkan dengan label yang benar, ada deskripsi baik secara lisan dan tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jawaban Soal 3 Subjek 19 

 

c.Soal Nomer 3 

Siswa menggunakan bahasa matematika tanda yang efektif, akurat dan menyeluruh untuk 

menggambarkan operasi, konsep dan proses, siwa menulis solusi benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan, 

dan solusi ditunjukkan dengan label yang benar, ada deskripsi baik secara lisan dan tulisan 

 

2. Kemampuan komunikasi matematis level (2) 
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Gambar 4. Jawaban Soal 1 Subjek 4 

a.Soal Nomer 1 

Siswa telah menggunakan matematika bahasa simbol yang minimal efektif, untuk menjelaskan 

operasi konsep dan proses, siswa menuliskan solusi yang benar dengan strategi yang tidak sesuai atau 

penjelasan yang tidak ditunjukkan, siswa tidak menunjukkan  dengan lengkap beberapa bagian strategi yang 

sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jawaban Soal 2 Subjek 4 

 

b.Soal Nomer 2 

Siswa telah menggunakan matematika bahasa istilah yang minimalakurat, untuk menjelaskan operasi 

konsep dan proses, siswa menuliskan solusi yang benar dengan strategi yang tidak sesuai atau penjelasan yang 

tidak ditunjukkan, siswa tidak menunjukkan  dengan lengkap beberapa bagian strategi yang sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Jawaban Soal 3 Subjek 4 

 

c.Soal Nomer 3 

Siswa telah menggunakan matematika bahasa representasi yang minimal efektif dan akurat, untuk 

menjelaskan operasi konsep dan proses, siswa menuliskan solusi yang benar dengan strategi yang tidak 

sesuai atau penjelasan yang tidak ditunjukkan, siswa tidak menunjukkan  dengan lengkap beberapa bagian 

strategi yang sesuai.  
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3. Kemampuan komunikasi matematis level (1) 

 

 

 

 

 

Gamb

ar 7. 

Jawaban Soal 1 Subjek 34 

a.Soal Nomer 1 

Siswa menggunakan matematika istilah yang tidak akurat, dan menyeluruh untuk menjelaskan operasi 

konsep dan proses, siswa tidak memberi solusi, siswa menulis solusi tidak benar dan tidak ada pekerjaan yang 

ditunjukkan. Beberapa data dari masalah disalin, tetapi tidak ada bukti dari strategi apapun ditampilkan atau 

dijelaskan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Jawaban Soal 1 Subjek 34 

 

b.Soal Nomer 2 

Siswa menggunakan matematika simbol yang tidak akurat, dan menyeluruh untuk menjelaskan operasi 

konsep dan proses, siswa tidak memberi solusi, siswa menulis solusi tidak benar dan tidak ada pekerjaan yang 

ditunjukkan. Beberapa data dari masalah disalin, tetapi tidak ada bukti dari strategi apapun ditampilkan atau 

dijelaskan. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Jawaban 3 Subjek 34 

 

c.Soal Nomer 3 
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Siswa menggunakan matematika tanda yang tidak akurat, dan menyeluruh untuk menjelaskan 

operasi konsep dan proses, siswa tidak memberi solusi, siswa menulis solusi tidak benar dan tidak ada 

pekerjaan yang ditunjukkan. Beberapa data dari masalah disalin, tetapi tidak ada bukti dari strategi apapun 

ditampilkan atau dijelaskan 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab IV, penulis dapat menyimpulkan dari 

pertanyaan dan tujuan yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan sebagai berikut ini. 

1.  Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti-Gresik dalam 

menyelesaikan soal uraian pada pokok bahasan persamaan garis lurus adalah sebagai berikut: 

a. Pada penyelesaian soal nomor 1, dapat dilihat bahwa siswa yang masuk kedalam kategori sedang 

lebih banyak dari pada siswa yang mencapai level tinggi dan rendah. Dari sini dapat dilihat siswa 

masih kurang teliti dalam menuliskan diketahui dan ditanya untuk menyelesaikan soal. 

b. Pada penyelesaian soal nomor 2, dapat dilihat bahwa siswa banyak yang  masuk pada level sedang. 

Dari data ini penulis bisa melihat bahwa siswa mengerjkan soal uraian dengan baik pada soal nomor 

2.Tetapi masih ada kriteria yang belum dipenuhi oleh siswa dalam mengerjakan soal.Siswa masih 

kesulitan menggunakan variabel permisalan.Dan masih banyak siswa yang tidak menuliskan jadi atau 

kesimpulan dari soal nomor 2. 

c. pada soal nomor 3, dapat dilihat tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa yang masuk pada 

level rendah karena pada soal nomor 3 banyak jawaban siswa yang tidak terbaca dan banyak sekali 

yang hanya menggambarkan koordinat cartesius saja.  

 

Saran  

Sebagai penulis memberi saran bagi siswa yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal 

uraian dengan baik, siswa harus memunculkan apa yang diketahui dan ditanya pada soal selain itu siswa juga 

diharapakan untuk mempelajari matematika, baik itu pengertian, pemahaman dan pengerjaan soal-soal 

latihan agar tidak mengabaikan konsep yang telah diberikan sebelumnya.    

Bagi guru, penulis juga memberikan saran, agar siswa mampu menjelaskan proses penyelesaian soal uraian 

dengan selalu memunculkan diketahui dan ditanya, selain itu guru juga harus memberikan siswa waktu untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaan agar siswa dapat belajar kemampuan komunikasi matematis. 

Bagi peneliti lain, untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis juga dapat menggunakan sudut 

pandang dari teori yang lain dan lenih banyak menggunakan referensi. 
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Banyaknya kesulitan belajar matematika yang dialami siswa menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika menjadi alasan  untuk 

melakukan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa serta penyebabnya. Metode yang 

digunakan yaitu tes dan wawancara yang diberikan pada subjek. Subjek merupakan 

siswa kelas VIII-B SMP Sunan Giri Menganti Gresik. Dalam penelitian ini diambil 

tiga subjek yang melakukan kesalahan paling banyak dari penyelesaian soal tes 

berupa soal uraian yang diberikan kemudian dianalisis menggunakan langkah Polya. 

Tiga siswa yang melakukan kesalahan paling banyak yaitu siswa dengan nomer absen 

1 (S1), 24 (S24), dan 27 (S27). Dari kesalahan yang dilakukan tiga subjek tersebut, 

digolongkan menjadi dua jenis kesalahan yaitu kesalahan konseptual atau prosedural. 

Dari analisis jawaban soal nomer 1 kesalahan yang dilakukan tergolong pada 

kesalahan prosedural, analisis jawaban soal nomer 2 kesalahan yang dilakukan 

dominan tergolong pada kesalahan konseptual, dan analisis jawaban soal nomer 3 

kesalahan yang dilakukan tergolong kesalahan prosedural. Disimpulkan bahwa 

kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik adalah kesalahan prosedural. 

Kemudian dilakukan wawancara terhadap tiga siswa untuk mendapatkan penjelasan 

secara langsung penyebab siswa melakukan kesalahan, pada kesalahan konseptual 

disebabkan siswa tidak memahami konsep pada materi persamaan garis lurus dengan 

baik, sedangkan pada kesalahan prosedur disebabkan siswa kurang teliti, lupa langkah 

penyelesaian, dan tidak memahami soal dengan baik. 

 

Kata kunci: Analisis kesalahan,persamaan garis lurus 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok melalui upaya 

pengajaran menuju pendewasaan diri. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh komponen pendidikan. 

Pemerintah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain perbaikan 

kurikulum pendidikan, aturan wajib belajar, serta peningkatan sarana dan prasarana belajar di sekolah. Namun, 

masih banyak persoalan pendidikan dalam  pembelajaran di sekolah khususnya pada pelajaran matematika. Salah 

satu guru matematika di SMP Sunan Giri Menganti memaparkan bahwa siswa biasanya mengalami kesulitan pada 

materi persamaan garis lurus termasuk pada penyelesaian soalnya. Kesulitan yang dialami antara lain kesulitan 

memahami konsep, memahami soal, menerapkan rumus, serta menghitung. Menurut para ahli pendidikan, hasil 

belajar siswa dipengaruhi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Subini, 2011:18)[1]. Masalah 

yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. Kesalahan merupakan hal yang wajar terjadi dalam menyelesaikan soal matematika, namun apabila 

tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti akan berdampak buruk pada pemahaman siswa karena materi dalam 

pelajaran matematika saling berkaitan.  

Menurut Siyami (2014:197)[2]  kesalahan merupakan bentuk penyimpangan “An error is a deviation from 

eccuray on cor rectness” yang berarti kesalahan merupakan penyimpangan dari hal yang sudah diketahui 

kebenarannya. Kesalahan dapat digunakan sebagai patokan untuk mengetahui pemahaman siswa tehadap konsep 

belajar siswa dalam materi tertentu terhadap pembelajaran. Menurut Legutko (dalam Manibuy, 2014: 935)[3] 

menyatakan bahwa sebuah kesalahan yang tidak terungkap akan berakar di pikiran siswa, sehingga menjadi 
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ancaman tterhadap pembentukan pengetahuan siswa. Akan bermanfaat bagi siswa dan guru jika kesalahan 

tersebut dapat diungkapkan. Kesalahan siswa perlu dianalisis untuk mendeskripsikan jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa.  

Menurut Kastolan (dalam Siyami, 2014:197)[4] terdapat dua jenis kesalahan yaitu kesalahan konseptual dan 

kesalahan prosedural sebagai berikut. 

1.  Kesalahan konseptual merupakan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menafsirkan konsep.  

2.  Kesalahan prosedural merupakan kesalahan dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam 

menyelesaikan suatu soal. 

Maksud dari  analisis kesalahan dalam penelitian ini adalah  penyelidikan terhadap bentuk penyimpangan 

yang dilakukan siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik 

serta apa penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal pada materi persamaan garis lurus kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik dan 

mendeskripsikan penyebab siswa melakukan kesalahan.  

Beberapa manfaat dalam penelitian ini antara lain, mendapatkan pemahaman bagi siswa agar kesalahan yang 

dilakukan dalam menyelesaikan soal tidak terulang kembali, guru dapat memberikan solusi dalam pembelajaran 

khususnya matematika mengenai kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dan 

penyebabnya, bagi sekolah dapat bermanfaat dalam perbaikan pembelajaran matematika, serta memberikan 

informasi kepada peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP Sunan Giri Menganti 

Gresik pada bulan oktober 2016. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B SMP Sunan Giri Menganti 

Gresik tahun ajaran 2016/2017. Jumlah siswa kelas VIII-B adalah 39 siswa yang terdiri dari 29 siswa perempuan  

dan 10 siswa laki-laki. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 

wawancara. Tes digunakan untuk memperoleh data penyelesaian soal siswa pada materi persamaan garis lurus. 

Soal tes terdiri dari 3 soal uraian materi persamaan garis lurus dengan waktu penyelesaian soal 60 menit. 

Langkah dalam menyusun soal tes yaitu menyusun kisi-kisi soal, membuat soal, dan validitasi soal oleh guru 

pamong agar penelitian ini valid.  

Setelah soal tes diberikan sepada siswa, kemudian hasil penyelesaian soal siswa dianalisis berdasarkan 

langkah polya yaitu. 

1. memahami masalah. 

2. menyusun rencana penyelesaian. 

3. melaksanakan rencana. 

4. mengecek kembali langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya.  

Tiga Subjek yang melakukan kesalahan paling banyak dianalisis jenis kesalahan dan penyebabnya. 

Berdasarkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal lalu ditentukan jenis kesalahan siswa 

pada kesalahan konseptual dan prosedural. 

Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi  penyebab kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal secara langsung dengan subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara 

semi terstruktur. Subjek wawancara dipilih dari tiga siswa yang melakukan kesalahan paling banyak dalam 

menyelesaikan soal tes. Wawancara dilakukan dengan sedemikian hingga subjek dapat diwawancarai dengan 

baik dan terbuka. 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis 

Data yang dianalisis dalam penelelitian ini berupa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus kelas VIII-B SMP Sunan Giri Menganti Gresik. 

Berikut analisisnya. 

1.   Analisis Kesalahan pada soal nomer 1. 

 

Tabel 1.1. Analisis Kesalahan Pada Soal Nomer 1 

Nomer 

Absen 

Siswa 

Soal Nomer 1  

Total 

1a 1b 1c 1d 

1 1 1 0 1 3 
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2 0 1 0 0 1 

3 0 1 0 0 1 

4 0 0 0 1 1 

5 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 0 1 1 1 3 

9 0 1 1 1 3 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 1 1 

13 0 0 0 1 1 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 1 1 

16 0 0 0 1 1 

17 0 0 0 1 1 

18 0 0 0 0 1 

19 0 0 1 1 2 

20 0 0 0 1 1 

21 0 0 0 1 1 

22 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 1 1 

24 0 0 1 1 2 

25 0 0 0 1 1 

26 0 0 1 1 2 

27 0 0 1 1 2 

28 0 0 1 1 2 

29 0 0 0 1 1 

30 0 0 0 1 1 

31 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 1 1 

33 0 0 0 1 1 

34 0 0 0 1 1 

35 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 1 1 

37 0 0 0 1 1 

38 0 0 0 1 1 

39 0 0 0 1 1 

Keterangan : 

   0 : Jawaban benar 

   1 : Jawaban tidak sesuai 

 

2.   Analisis Kesalahan pada soal nomer 2. 

 

Tabel 1.2. Analisis Kesalahan Pada Soal Nomer 2 

Nomer 

Absen 

Siswa 

Soal Nomer 1  

Total 2a 2b 2c 2d 

1 1 1 1 1 4 

2 0 0 1 1 2 

3 1 0 1 1 2 

4 0 0 1 1 2 

5 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 1 1 

7 0 0 0 1 1 

8 0 1 1 1 3 
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9 0 0 0 1 1 

10 0 0 0 0 0 

11 0 1 1 1 3 

12 0 1 1 1 3 

13 0 1 1 1 3 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 1 1 2 

16 0 1 1 1 3 

17 0 0 1 1 2 

18 0 1 1 1 3 

19 0 0 1 1 2 

20 0 0 1 1 2 

21 0 0 0 1 1 

22 1 1 1 1 4 

23 0 1 1 1 3 

24 0 1 1 1 3 

25 0 1 1 1 3 

26 0 0 1 1 2 

27 1 1 1 1 4 

28 0 0 1 1 2 

29 0 1 1 1 3 

30 0 0 1 1 2 

31 1 1 1 1 4 

32 1 1 1 1 4 

33 0 1 1 1 3 

34 1 1 1 1 4 

35 1 1 1 1 4 

36 0 0 1 1 2 

37 0 0 1 1 2 

38 0 1 1 1 3 

39 0 1 1 1 3 

Keterangan : 

   0 : Jawaban benar 

   1 : Jawaban tidak sesuai 

 

3.   Analisis Kesalahan pada soal nomer 3. 

 

Tabel 1.3. Analisis Kesalahan Pada Soal Nomer 3 

Nomer 

Absen 

Siswa 

  Soal Nomer 1  

Total  

3a 

 

3b 

 

3c 

 

3d 

1 1 1 1 1 4 

2 1 1 1 1 4 

3 1 1 1 1 4 

4 0 1 1 1 3 

5 0 0 1 1 2 

6 0 1 1 1 3 

7 1 1 1 1 1 

8 0 1 1 0 2 

9 1 1 1 1 4 

10 0 0 1 1 2 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 4 

13 1 1 1 1 4 

14 0 0 1 1 2 

15 1 1 1 1 4 
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16 0 0 0 0 2 

17 1 1 1 1 4 

18 1 1 1 1 4 

19 0 0 1 1 2 

20 0 1 1 1 3 

21 0 0 0 1 1 

22 1 1 1 1 4 

23 0 1 1 1 3 

24 1 1 1 1 4 

25 1 1 1 1 4 

26 1 1 1 1 4 

27 1 1 1 1 4 

28 1 1 1 1 4 

29 0 1 1 1 3 

30 0 1 1 1 3 

31 1 1 1 1 4 

32 0 0 0 1 1 

33 1 1 1 1 4 

34 0 1 1 1 3 

35 1 1 1 1 4 

36 0 1 1 1 3 

37 0 1 1 1 3 

38 1 1 1 1 4 

39 1 1 1 1 4 

Keterangan : 

   0 : Jawaban benar 

   1 : Jawaban tidak sesuai 

 

Berdasarkan terkumpulnya data, peneliti menghitung keseluruh data untuk menentukan siswa yang 

melakukan kesalahan terbanyak dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus. Berikut 

tabel data umlah kesalahan siswa berdasarkan langkah polya yaitu memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, melaksanakan rencana, serta mengecek kembali langkah-langkah penyelesaian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 

Tabel 1.3. Jumlah Kesalahan Jawaban Siswa 

Nomer 

Absen 

Siswa 

Jumlah Kesalahan Soal Nomer Jumlah 

Keseluruhan 

Kesalahan 1 2 3 

1 3 4 4 11 

2 1 2 4 7 

3 1 2 4 7 

4 1 2 3 7 

5 1 1 3 5 

6 0 1 3 4 

7 0 1 1 2 

8 3 3 2 8 

9 3 1 4 8 

10 0 0 2 2 

11 0 3 1 4 

12 1 3 4 8 

13 1 3 4 8 

14 0 0 2 2 

15 1 2 4 7 

16 1 3 4 7 

17 1 2 4 8 
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18 1 3 4 8 

19 2 2 2 6 

20 1 3 3 7 

21 1 1 1 3 

22 0 4 4 8 

23 1 3 3 7 

24 2 3 4 9 

25 1 3 4 8 

26 2 2 4 7 

27 2 4 4 10 

28 2 2 4 8 

29 1 3 3 7 

30 1 2 3 6 

31 0 4 4 8 

32 3 4 1 8 

33 1 3 4 8 

34 1 4 3 8 

35 0 4 4 8 

36 1 2 3 6 

37 1 2 3 6 

38 1 3 4 8 

39 1 3 4 8 

 

Dari tabel analisis berdasarkan langkah polya tersebut, terlihat bahwa siswa melakukan kesalahan dengan 

jumlah yang berbeda-beda. Terdapat 3 Siswa yang melakukan yang jumlah kesalahan terbanyak yaitu siswa 

dengan nomer absen 1, 24, dan 27.  

B. Pembahasan 

Dari tiga siswa yang melakukan kesalahan paling banyak digolongkan jenis kesalahan berdasarkan kesalahan 

dalam penyelesaian soalnya. Berikut merupakan uraian hasil penyelesaian soal siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika materi persamaan garis lurus oleh tiga subjek yaitu siswa dengan nomer absen 1, 24 dan 27. 

1.    Uraian Penyelesaian Soal Siswa Nomer Absen 1 

a. Soal Nomer 1 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah siswa tidak menerapkan langkah penyelesaian soal 

dengan benar sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan prosedural . Dari wawancara yang 

dilakukan, penyebab siswa melakukan kesalahan tidak menerapkan  langkah penyelesaian dengan 

benar adalah kurang teliti dan lupa langkah penyelesaian soal.  

b.   Soal Nomer 2 

       Kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah salah menerapkan konsep dalam menyelesaikan soal 

sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan konseptual. Dari wawancara yang dilakukan , 

penyebab siswa melakukan kesalahan tidak menerapkan konsep rumus dengan benar adalah siswa 

tidak memahami konsep pada materi persamaan garis lurus dengan baik. 

c.      Soal Nomer 3 

       Kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah siswa tidak menerapkan langkah penyelesaian soal 

dengan benar sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan prosedural. Dari wawancara yang 

dilakukan, penyebab siswa melakukan kesalahan tidak menerapkan langkah penyelesaian dengan 

benar, selain itu siswa juga tidak melanjutkan penyelesaian soal karena bingung atau tidak memahami 

soal dengan baik. 

 

2.     Uraian Penyelesaian Soal Siswa Nomer Absen 24 

a.    Soal Nomer 1 

  Kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah tidak menerapkan langkah penyelesaian soal dengan 

benar sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan prosedural. Dari wawancara yang dilakukan, 

penyebab siswa melakukan kesalahan tidak menerapkan langkah penyelesaian dengan benar adalah 

lupa. 

b.    Soal Nomer 2 
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  Kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah salah menerapkan konsep dalam menyelesaikan soal 

sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan konseptual. Dari wawancara yang dilakukan, 

penyebab siswa melakukan kesalahan karena siswa tidak menerapkan konsep rumus yang sesuai 

adalah tidak memahami konsep pada materi persamaan garis lurus dengan baik. 

c.    Soal Nomer 3 

  Kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak menerapkan langkah penyelesaian soal dengan benar 

sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan prosedural. Dari wawancara yang dilakukan  

penyebab siswa melakukan kesalahan yaitu tidak menerapkan langkah penyelesaian dengan benar 

karena kurang teliti dan lupa langkah penyelesaian soal. 

 

 

 

 

3.     Uraian Penyelesaian Soal Siswa Nomer Absen 27 

a.   Soal Nomer 1 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak menerapkan langkah penyelesaian soal dengan benar 

sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan prosedural. Dari wawancara yang dilakukan, 

penyebab siswa melakukan kesalahan yaitu tidak menerapkan langkah penyelesaian operasi bilangan 

dengan benar karena kurang teliti dan lupa langkah penyelesaian soal. 

b.   Soal Nomer 2 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak menerapkan langkah penyelesaian soal dengan benar 

sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan konseptual. Dari wawancara yang dilakukan, 

Penyebab siswa melakukan kesalahan tidak menerapkan langkah penyelesaian dengan benar 

adalahlupa langkah penyelesaian dan kurang teliti. 

c.   Soal Nomer 3 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak menerapkan langkah penyelesaian soal dengan benar 

sehingga dapat digolongkan pada jenis kesalahan prosedural. Dari wawancara yang dilakukan, 

penyebab siswa melakukan kesalahan tidak menerapkan langkah penyelesaian dengan benar, selain itu 

siswa juga tidak melanjutkan penyelesaian soal karena kurang teliti dan tidak memahami soal dengan 

baik. 

Dari hasil analisis tersebut, peneliti menginterpretasikan ke dalam bentuk tabel distribusi jenis kesalahan 

siswa pada keseluruhan soal yang diujikan. Berikut tabel distribusi jenis kesalahan siswa. 

 

Tabel 1.4. Distribusi Jenis Kesalahan Siswa 

Nomer 

Absen 

Siswa 

Jenis Kesalahan Pada Soal Nomer 

1 2 3 

1 Prosedur Konsep Prosedur 

24 Prosedur Konsep Prosedur 

27 Prosedur Prosedur Prosedur 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan  kesalahan yang dilakukan oleh tiga subjek yang melakukan 

kesalahan paling banyak baik kesalahan konseptual maupun prosedural yang disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kesalahan Konseptual 

Pada penelitian ini, terdapat dua kesalahan konsep pada 3 soal yang diberikan melalui tes dari 3 sampel yang 

telah dianalisis penyelesaian soalnya. Siswa melakukan kesalahan konseptual paling banyak dilakukan pada 

penyelesaian soal nomer 2. Dalam menyelesaikan soal bentuk uraian siswa harus memahami konsep rumus 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal dan memahami materi persamaan garis lurus. Penyebab siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus pada kesalahan 

konsep adalah siswa tidak memahami konsep pada materi persamaan garis lurus dengan baik. 

2.     Kesalahan Prosedural 

Pada penelitian ini, terdapat tujuh kesalahan prosedur dari 3 soal yang diberikan melalui tes pada 3 sampel 

yang telah dianalisis penyelesaian soalnya.Siswa melakukan kesalahan prosedur paling banyak dilakukan 

pada penyelesaian soal nomer 1 dan 3. Dalam menyelesaikan soal bentuk uaraian siswa harus memahami 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan benar.Penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus pada kesalahan prosedur adalah siswa tidak 
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memahami langkah-langkah untuk menyelesaikan soal pada materi persamaan garis lurus karena kurang 

teliti, lupa langkah penyelesaian, dan tidak memahami soal. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus kelas VIII SMP Sunan Giri 

Menganti Gresik digolongkan pada kesalahan konseptual dan prosedural sebagai berikut. 

1. Jenis kesalahan konseptual 

Siswa tidak menerapkan konsep dengan benar dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan 

garis lurus maka digolongkan pada jenis kesalahan konseptual yang paling banyak dilakukan siswa pada 

penyelesaian soal nomer 2. 

2. Jenis kesalahan prosedural 

Siswa tidak menggunakan langkah penyelesaian soal dengan benar  dalam menyelesaikan soal matematika 

materi persamaan garis lurus yang paling banyak dilakukan siswa pada penyelesaian pada soal nomer 1 dan 

3. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan siswa dapat disimpulkan bahwa penyebab siswa melakukan 

kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural disebabkan oleh. 

1. Penyebab kesalahan konseptual yang dilakukan siswa yaitu siswa tidak memahami konsep pada materi 

persamaan garis lurus dengan baik. 

2. Penyebab kesalahan prosedural yang dilakukan siswa yaitu siswa kurang teliti, lupa langkah penyelesaian, 

dan tidak memahami soal. 

Jenis kesalahan yang paling sering dilakukan siswa dalam menyelesaiakan soal matematika materi 

persamaan garis lurus kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik adalah kesalahan prosedural yang disebabkan 

oleh siswa kurang teliti, lupa langkah penyelesaian, dan tidak memahami soal. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut. 

1.     Bagi Guru 

Sebaiknya tidak hanya memberikan banyak latihan pada siswa, tetapi juga harus menekankan pada konsep 

dari setiap materi. Setiap permasalahan pada soal tidak hanya dibutuhkan jawaban yang benar, tetapi 

sebaiknya menekankan pada proses atau langkah-langkah penyelesaian soal dengan benar khususnya pada 

soal yang berbentuk uraian dimana siswa sering melakukan kesalahan. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan lebih teliti menghitung operasi bilangan dalam menyelesaikan soal dan lebih memahami konsep 

pada materi persamaan garis lurus dimana terlihat masih banyak yang melakukan kesalahan pada langkah-

langkah menyelesaikan soal. Sehingga untuk selanjutnya tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal matematika materi persamaan garis lurus baik kesalahan konseptual maupun kesalahan prosedural, 

khususnya pada soal yang berbentuk uraian. 

3.     Bagi Peneliti Lain 

Sebaiknya lebih banyak menggunakan referensi. Untuk menganalisis juga dapat menggunakan sudut 

pandang dari teori yang lain, serta memberikan solusi  dari kesalahan yang dilakukan siswa. 
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Matematika merupakan salah satu pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. Namun, masih banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika 

pelajaran yang sangat sulit untuk dipelajari sehingga kurang diminati oleh siswa. Salah 

satu faktor penyebab kurang diminatinya pelajaran matematika karena kurang tepatnya 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Pada saat ini salah satu model 

pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah adalah model discovery learning. 

Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan model discovery 

learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa dan respon siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII-D di 

SMP Negeri 3 Waru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik observasi, angket dan tes. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama penerapan model discovery 

learning yang paling dominan dilakukan oleh siswa adalah siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru/teman dengan memperoleh persentase sebanyak 23,75% sehingga 

menunjukkan aktivitas yang relevan. Untuk hasil belajar siswa pada penilaian sikap 

siswa selama penerapan model discovery learning menunjukkan bahwa tidak ada siswa 

yang memperoleh nilai <B. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan dari jumlah 35 

siswa, hanya 4 siswa yang memperoleh nilai <75 dan 31 siswa memperoleh nilai >75. 

Persentase rata-rata respon siswa setelah diterapkan model discovery learning sebesar 

86,86% sehingga menunjukkan respon yang sangat positif.    

 

Kata kunci:Model Discovery Learning, Aktivitas Siswa, Hasil Belajar Siswa, Respon 

Siswa 
 

I. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi, Negara Indonesia yang masih digolongkan kedalam Negara  berkembang dituntut untuk 

mengikuti setiap perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang harus diikuti adalah perkembangan 

pendidikan. Menurut Wahyudin, dkk (2011:2.4) [1] “Pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan”. 

Tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Memperbarui kurikulum secara berkala merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

sumber daya manusia. 

Kurikulum yang diberlakukan saat ini di Negara Indonesia adalah Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 2013 

terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru pada waktu proses pembelajaran. Kosasih 

(2015:83) [2] berpendapat bahwa ada tiga jenis model pembelajaran yang disarankan oleh Kurikulum 2013, yakni 

model pembelajaran penemuan (discovery learning), model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

lerning), dan model pembelajaran berbasis proyek (project based learning). Pada penelitian ini peneliti memilih 

model pembelejaran penemuan (discovery learning). Menurut Fauzi, Triyono dan Rokhmaniyah (2015:442) [3] 

mengemukakan bahwa “Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengatur pembelajaran sedemikian 

rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya tanpa pemberitahuan 

langsung, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk lebih aktif 

berpatisipasi dan mengarahkan kegiatan belajarnya dengan menggunakan akalnya sendiri untuk menemukan 

sebuah konsep. Alasan peneliti menerapkan model discovery learning karena pada model pembelajaran seperti ini 
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siswa mendapat kesempatan untuk belajar secara lebih aktif dan kritis sehingga dapat mempermudah siswa dalam 

memahami dan mempelajari mata pelajaran yang dianggap sulit. Salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit 

bagi siswa adalah mata pelajaran matematika. 

Matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan sehingga pelajaran metematika sangat 

penting untuk dipelajari. Menurut Suriasumantri (2009:189) [4] mengemukakan bahwa “Matematika adalah bahasa 

yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan”. Sehingga lambang-lambang 

yang ada pada matematika bersifat “artifisial” yang baru akan mempunyai arti setelah sebuah makna tersebut 

diberikan kepadanya, maka tanpa sebuah makna matematika hanyalah sebuah kumpulan rumus-rumus dan simbol 

mati.  Pembelajaran matematika merupakan suatu proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar dalam upaya untuk membelajarkan ilmu matematika kepada siswa. Pembelajaran 

matematika yang terencana akan membuat siswa lebih memahami dan mengingat pelajaran yang telah diberikan. 

Untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan Kurikulum 2013 maka didalam 

pembelajaran matematika terdapat beberapa materi yang harus dipelajari. 

Salah satu bahan materi yang ada di dalam mata pelajaran matematika adalah materi Bentuk Aljabar. Pada saat 

melakukan penelitian dan setelah berkonsultasi dengan guru bidang studi matematika, sekolah yang diteliti sudah 

mencapai materi Bentuk Aljabar sehingga peneliti memilih materi ini untuk bahan penelitian. Penerapan model 

discovery learning sangat sesuai diterapkan pada materi Bentuk Aljabar karena dengan menggunakan model 

pembelajaran seperti ini guru dapat membuat rekayasa permasalahan dengan mengaikannya pada kehidupan 

sehari-hari dan siswa yang menemukan konsep jawabannya. Penelitian ini dilakukan di sekolah SMP Negeri 3 

Waru karena disekolah SMP tersebut sudah menerapkan Kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat model 

pembelajaran penemuan (discovery learning). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-D. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat marumuskan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimana 

aktivitas siswa selama penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar; (2) Bagaimana hasil 

belajar siswa setelah penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar; (3) Bagaimana respon siswa 

setelah penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 

aktivitas siswa selama penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar, (2) Untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar, (3) 

Untuk mendeskripsikan respon siswa setelah penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar 

siswa kelas VII-D SMP Negeri 3 Waru. 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk sumber belajar siswa sehingga dapat lebih 

menguasai mata pelajaran matemtika khususnya pada materi bentuk aljabar, sebagai referensi untuk proses 

pembelajaran sehingga dapat menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kurikulum 

yang diterapkan oleh Pemerintah, sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga menjadi 

penelitian yang berkesinambungan, dan menjadi referensi dalam pengembangan pendidikan sehingga kedepannya 

dapat lebih memperbaiki kualitas pendidikan menjadi bermutu. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan penerapan model discovery learning, kemudian akan dilakukan observasi pasa saat proses belajar 

mengajar. Peneliti pada penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai indikator-indikator yang mencakup tentang 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan respon siswa. 

Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif berupa semua peristiwa yang mengandung informasi yang 

saling berkaitan, sehingga data dan sumber data yang harus dikumpulkan adalah (a) Aktivitas siswa adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran dengan menerapan model discovery 

learning pada materi bentuk aljabar, (b) Hasil belajar adalah suatu indikator keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

dalam usaha belajarnya yang diukur melalui tes hasil belajar terhadap penerapan discovery learning, (c) Respon 

siswa adalah suatu tanggapan reaksi yang ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-D SMP Negeri 3 Waru yang terletak di jalan Jendral S. 

Parman No. 30 Waru Sidoarjo 61256. Dengan jumlah siswa kelas VII-D adalah 35 siswa, yang terdiri dari 19 

siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, keterangan atau informasi yang relevan serta akurat dalam melakukan penelitian. 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Angket, dan Tes. 

Analisi data adalah unsur yang paling penting dalam suatu penelitian. Sugiyono (2014:147) [5] menyatakan 

bahwa “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul”. 

Teknil analisis data baru bisa dilakukan apabila semua data yang diperlukan sudah terkumpul dan peneliti 

melakukan penganalisaan. Ada empat jenis analisis data yang dilakukan setelah data yang dibutuhkan sudah 
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terkumpul. Empat jenis data tersebut adalah aktivitas siswa, sikap siswa, respon siswa dan tes hasil belajar siswa. 

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif. 

1. Analisis Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dalam penerapan model discovery learning dianalisis pada setiap kategori. Kemudian dari 

hasil analisis tersebut dihitung frekuensi dari setiap kategori. Data hasil perhitungan aktivitas siswa akan 

dimasukkan kedalam tabel rekapitulasi observasi aktivitas siswa selama proses belajar mengajar. Data tersebut 

dianalisis untuk setiap kategorinya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Aktivitas siswa = x 100% 

Pada penelitian ini, rumus di atas digunakan untuk menentukan persentase aktivitas siswa pada setiap kategori. 

Aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif apabila siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dari awal 

hingga akhir. 

2. Analisis Data Sikap Siswa 

Setiap indikator data sikap siswa dalam penerapan model discovery learning dianalisis. Setiap indikator 

memiliki kriteria penilaian 1 s/d 4, adapun keterangan skala penilaian sebagai berikut: 1 = kurang konsisten, 2 = 

cukup konsisten, 3 = konsisten, dan 4 = selalu konsisten. Kemudian hasil observasi sikap siswa dijumlahkan dan 

ditentukan rata-rata kriteria dari 5 indikator sikap yang diperoleh masing-masing siswa. Dari hasil perkembangan 

sikap siswa dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut. 

Sikap siswa =  

Dengan menggunakan rumus di atas maka akan diperoleh skor rata-rata sikap siswa dari setiap siswa. 

Sedangkan untuk mengetahui nilai sikap siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Sikap Siswa 

 

Konvensi Nilai Akhir Predikat  Nilai Kompetensi  

Skala 1 – 4 Sikap  

4 A 
SB 

3,66 A- 

3,33 B+ 

B 3 B 

2,66 B- 

2,33 C+ 

C 2 C 

1,66 C- 

1,33 D+ 
K 

1 D 

         Hosnan (2016:422) [6]  

 

3. Analisis Data Respon Siswa 

Dalam penelitian ini, analisis terhadap data angket respon siswa diperoleh melalui angket siswa yang dihitung 

dengan cara menentukan persentase nilai 0-1, dimana siswa yang menjawab “Tidak” maka akan mendapatkan 

nilai 0, sedangkan siswa yang menjawab “Ya” maka akan mendapatkan nilai 1. Data respon siswa dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Rs = x 100% 

Keterangan : 

Fr  = frekuensi jawaban tiap aspek 

n   = banyaknya responden 

Rs = persentase respon siswa 
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4. Analisis Data Tes Hasil Belajar Siswa 

Pada penelitian ini, untuk menganalisis data hasil belajar siswa digunakan kisi-kisi yang dibuat pada 

lampiran.Kemudian digunakan acuan kriteria yaitu, siswa dikatakan berhasil dalam tes akhir materi bentuk aljabar 

yang dianalisis menggunakan acuan yang ditetapkan oleh sekolah. Acuan yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 

siswa dapat dikatakan berhasil belajar jika siswa mencapai indikator nilai ≥2,66 dengan predikat B-. Hal tersebut 

disesuaikan dengan SKM yang ditentukan SMP Negeri 3 Waru.Untuk mengetahui apakah siswa sudah berhasil 

atau belum berhasil dalam kompetensi pengetahuan, maka dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Acuan Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa 

 

 

 

Sunarti dan Rahmawati (2014:216) [7] 

 

III. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Waru. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan model 

discovery learning di kelas VII-D yang terdiri dari 35 siswa dengan materi pokok bahasan bentuk aljabar. Pada 

penelitian ini dilakukan dalam 3 kali pertemuan dengan rincian 2 kali pertemuan untuk melakukan pembelajaran 

dan 1 kali pertemuan untuk tes hasil belajar siswa. 

1. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dalam penerapan model discovery learning yang dianalisis tiap kategori. Dalam data 

aktivitas siswa terdapat persentase aktivitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung selama 2 kali 

pertemuan. Rekapitulasi data hasil observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran.Sedangkan hasil 

pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan selama 2 kali pertemuan ditentukan rata-rata dari setiap kategori. 

Persentase pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. Persentase Aktivitas Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 3 Waru Tahun Ajaran 2016-2017 

No. Aspek 
Pertemuan 

1 2 

1. Siswa menjawab salam, pertanyaan dari guru/teman 21,25% 20% 

2. Siswa memimpin doa 0% 1,25% 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru/teman 25% 22,5% 

4. Siswa bertanya kepada guru/teman 12,5% 17,5% 

5. Siswa membentuk kelompok belajar 6,25% 6,25% 

6. Siswa menerima LKPD dari guru 6,25% 6,25% 

7. Siswa mengamati LKPD/buku/bahan ajar 6,25% 3,75% 

8. Siswa mengerjakan LKPD/PR/tes 12,5% 12,5% 

9. Siswa mengumpulkan informasi 3,75% 3,75% 

10. Siswa menganalisis masalah 2,5% 3,75% 

11. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1,25% 0% 

12. Aktivitas siswa yang tidak relevan, misalnya (melamun, 

tidur, main Hp,dll) 
2.5% 2,5% 

Skala Nilai  Predikat  

86 – 100  A 

81 – 85  A- 

76 – 80  B+ 

71 – 75  B 

66 – 70  B- 

61 – 65  C+ 

56 – 60  C 

51 – 55  C- 

46 – 50  D+ 

0 – 45  D 
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Berdasarkan pada hasil penelitian aktivitas siswa dengan menggunakan penerapan model discovery learning, 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa yang paling dominan selama pembelajaran dengan penerapan model 

discovery learning adalah siswa memperhatikan penjelasan dari guru atau penjelasan dari teman dengan 

memperoleh rata-rata persentase sebesar 23,75% dengan hasil persentase pada pertemuan 1 sebesar 25% dan 

persentase pada pertemuan 2 sebesar 22,5%. Sehingga menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran adalah aktivitas yang relevan. 

 

2. Data Hasil Penelitian Sikap Siswa 

Hasil belajar sikap siswa dianalisis dengan menggunakan acuan kriteria sikap siswa yang terdapat pada tabel 

1. Pada penilaian sikap terdapat 4 penilaian diantaranya adalah SB (Sangat Baik), B (Baik), C (cukup) dan K 

(Kurang). Data hasil penilaian sikap siswa yang dilakukan selama 2 kali pertemuan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. Hasil Penilaian Sikap Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 3 Waru Tahun Ajaran 2016-2017 

No. Absen Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor  Nilai Skor Nilai 

1 2,4 B 2,8 B 

2 2,6 B 3 B 

3 2,8 B 3,2 B 

4 2,6 B 2,6 B 

5 3 B 3,4 SB 

6 3 B 3,6 SB 

7 2,8 B 3,2 B 

8 2,4 B 3 B 

9 2,6 B 3 B 

10 2,6 B 3,2 B 

11 2,4 B 2,8 B 

12 2,4 B 3 B 

13 3 B 3,4 SB 

14 2,4 B 3 B 

15 3,2 B 3,8 SB 

16 2,4 B 2,8 B 

17 2,6 B 2,8 B 

18 2,4 B 3 B 

19 2,4 B 3,4 SB 

20 2,4 B 3,2 B 

21 3,4 SB 4 SB 

22 2,6 B 3,4 SB 

23 2,8 B 3,2 B 

24 2,4 B 3,2 B 

25 2,4 B 3,4 SB 

26 2,6 B 3,4 SB 

27 2,4 B 2,8 B 

28 2,4 B 3 B 

29 2,4 B 3,2 B 

30 2,6 B 3,6 SB 

31 2,6 B 3,2 B 

32 3,4 SB 4 SB 

33 2,6 B 3,4 SB 

34 2,6 B 3,2 B 

35 2,4 B 3 B 

Berdasarkan hasil penilaian sikap siswa yang berupa hasil perkembangan sikap dengan penerapan model 

discovery learning yang dilakukan selama 2 kali pertemuan. Dari hasil penilaian sikap siswa dianalisis maka 

didapatkan data yaitu, dari jumlah 35 siswa pada pertemuan pertama yang memperoleh skor 3,34 ≤ x ≤ 4 adalah 

sebanyak 2 siswa dikatakan Sangat Baik (SB), kemudian sebanyak 33 siswa yang memperoleh skor 2,34 ≤ x ≤ 

3,33 dikatakan Baik (B). Sedangkan dari jumlah 35 siswa pada pertemuan kedua yang memperoleh skor 3,34 ≤ x 
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≤ 4 adalah sebanyak 12 siswa dikatakan Sangat Baik (SB) dan yang memperoleh skor 2,34 ≤ x ≤ 3,33 adalah 

sebanyak 23 siswa dikatakan Baik (B). 

Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua jika dibandingkan maka akan mengalami perbedaan yang 

signifikan. Karena pada pertemuan kedua perolehan skor 3,34 ≤ x ≤ 4 atau dikatakan Sangat Baik (SB) lebih 

banyak daripada pertemuan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah menunjukkan sikap rasa ingin tahu, 

percaya diri, disiplin, kreatif dan tanggung jawab yang baik selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap siswa sudah menunjukkan perkembangan setelah diberikan 

pembelajaran menggunakan model discovery learning. 

3. Data Respon Siswa 

Pada penelitian ini, analisis data respon siswa diperoleh dari angket yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya, 

untuk memperoleh analisis data angket respon siswa dilakukan perhitungan dengan cara menentukan persentase 

tiap-tiap respon siswa. Data hasil persentase respon siswa dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Persentase Respon Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 3 Waru Tahun Ajaran 2016-2017 

No. Aspek 
Keterangan 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian menyukai pelajaran matematika? 100% 0% 

2. Apakah kegiatan belajar hari ini merupakan hal yang baru bagi kalian? 82,86% 17,14% 

3. Apakah dengan menggunakan cara belajar hari ini kalian lebih mudah 

memahami materi? 
97,14% 2,86% 

4. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran dengan materi bentuk 

aljabar? 
97,14% 2,86% 

5. Apakah kalian berkeyakinan akan memperoleh nilai yang lebih baik 

dengan pembelajaran seperti ini? 
74,29% 25,71% 

6. Apakah kalian senang belajar secara berkelompok atau berdiskusi? 71,42% 28,58% 

7. Apakah dengan pembelajaran hari ini kalian lebih berani mengutarakan 

pendapat? 
62,86% 37,14% 

8. Apakah dengan pembelajaran hari ini membuat suasana kelas lebih 

menyenangkan? 
97,14% 2,86% 

9. Apakah dengan pembelajaran hari ini memudahkan kalian mengerjakan 

soal-soal yang diberikan? 
100% 0% 

10. Apakah dengan pembelajaran hari ini membuat waktu pembelajaran lebih 

efektif dan efisien? 
85,71% 14,29% 

Rata-rata keseluruhan 86,86% 13,14% 

 

Berdasarkan hasil respon siswa yang diketahui melalui angket yang telah diberikan kepada siswa setelah 

pembelajaran berakhir dan hasil respon siswa yang  dianalisis sesuai dengan acuan kriteria persentase respon 

siswa yang terdapat pada tabel 3.2 yaitu: persentase respon siswa bila < 50% maka acuan kriterianya adalah 

negatif, persentase respon siswa mulai dari 50% sampai dengan kurang dari 70% maka acuan kriterianya adalah 

kurang positif, sedangkan persentase respon siswa mulai dari 70% sampai kurang dari 85% maka acuan kriterinya 

adalah positif, dan persentase respon siswa mulai dari 85% sampai dengan 100% maka acuan kriterianya adalah 

sangat positif. 

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan persentase rata-rata respon siswa yang menjawab dengan 

keterangan “Ya” sebesar 86,86% dan persentase rata-rata respon siswa yang menjawab dengan keterangan 

“Tidak” sebesar 13,14%. Sehingga, respon siswa menunjukkan bahwa selama mengikuti pembelajaran dengan 

model discovery learning adalah sangat positif. 

4. Data Hasil Penilaian Pengetahuan Siswa 

Untuk menganalisis data hasil penilaian pengetahuan siswa digunakan acuan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh sekolah. Acuan kriteria tersebut digunakan untuk mengetahui siswa yang dikatakan berhasil dalam tes akhir 

pada materi bentuk aljabar. Dalam acuan kriteria keberhasilan belajar siswa disebutkan bahwa siswa dapat 

dikatakan berhasil jika skor tes hasil belajar yang diperoleh siswa ≥ 3 atau dengan nilai 75. Data tes hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Penilaian Pengetahuan Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 3 Waru Tahun Ajaran 2016-2017 

No. Absen Nilai Predikat 

1. 71 B 
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No. Absen Nilai Predikat 

2. 81 A-  

3. 76 B+ 

4. 76 B+ 

5. 72 B 

6. 99 A 

7. 82 A- 

8. 87 A 

9. 87 A 

10. 86 A 

11. 79 B+ 

12. 83 A- 

13. 95 A 

14. 76 B+ 

15. 85 A- 

16. 80 B+ 

17. 85 A- 

18. 80 B+ 

19. 83 A- 

20. 80 B+ 

21. 97 A 

22. 88 A 

23. 76 B+ 

24. 71 B 

25. 86 A 

26. 66 B- 

27. 89 A 

28. 76 B+ 

29. 82 A- 

30. 87 A 

31. 84 A- 

32. 96 A 

33. 76 B+ 

34. 86 A 

35. 76 B+ 

 

Terlihat bahwa dari jumlah 35 siswa, siswa yang memperoleh predikat A adalah sebanyak 12 siswa, siswa 

yang memperoleh predikat A- adalah sebanyak 8 siswa, kemudian siswa yang memperoleh predikat B+ sebanyak 

11 siswa, selanjutnya siswa yang memperoleh predikat B sebanyak 3 siswa dan siswa yang memperoleh predikat 

B- sebanyak 1 siswa. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penerapan model discovery learning pada materi bentuk aljabar siswa 

kelas VII-D di SMP Negeri 3 Waru melalui analisis data yang ada, adalah: 

1. Aktivitas siswa dalam penelitian yang paling dominan selama proses belajar mengajar berlangsung dengan 

penerapan discovery learning yaitu siswa memperhatikan penjelasan dari guru atau penjelasan dari teman. 

Hasil selama 2 kali pertemuan pada akrivitas ini memperoleh persentase sebanyak 23,75%. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama proses pembelajaran menunjukkan aktivitas yang relevan. 

2. Tes hasil belajar siswa pada penilaian pengetahuan setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan model 

discovery learning sesuai dengan hasil yang diharapkan. Karena pada hasil belajar penilaian sikap siswa 

selama 2 kali pertemuan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua mengalami perbedaan yang 

signifikan. Sehingga penilaian sikap pada penerapan model discovery learning tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai <B selama proses pembelajaran. Sementara itu, untuk hasil belajar siswa pada penilaian 

pengetahuan dari jumlah 35 siswa, hanya 4 siswa yang memperoleh nilai <75 dan 31 siswa memperoleh nilai 

>75. 
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3. Respon siswa selama mengikuti proses belajar mengajar dengan menggunakan penerapan model discovery 

learning menunjukkan respon yang positif. Karena dapat di lihat dari rata-rata hasil persentase respon siswa 

yang menjawab dengan keterangan “Ya” yaitu sebesar 86,86%. 

 

Untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya, beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain: 

1. Dalam penerapan model discovery learning guru diharapkan dapat lebih mengembangkan model discovery 

learning pada mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lainnya. 

2. Untuk menunjang pembelajaran menggunakan model discovery learning, sekolah harus memfasilitasi 

prasarana dan sarana agar penerapan discovery learning dapat diterapkan dengan optimal kepada siswa. 

3. Bagi siswa diharapkan agar lebih giat dalam belajar sehingga dapat memperoleh nilai yang lebih baik lagi. 

4. Bagi peneliti yang lain, supaya dilakukan kajian lebih lanjut. 
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Salah satu penyebab rendahnnya kualitas pendidikan adalah penggunaan model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat sebagian besar guru 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat tradisional. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka diperlukan menerapkan model pembelajaran kooperatif TGT. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas siswa, respon siswa dan hasil 

belajar siswa dalam  pembelajaran matematika materi fungsi dengan model 

pembelajaran kooperatif TGT di kelas VIII B SMPN 21 Surabaya  Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran matematika, respon 

siswa selama pembelajaran matematika dan hasil belajar siswa selama pembelajaran 

matematika. Pengumpulan data dapat diperoleh menggunakan observasi untuk 

mengetahui aktivitas siswa, angket untuk mengetahui respon siswa dan tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa belajar siswa selama penerapan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT pada pembelajaran matematika materi fungsi siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 21 Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode observasi, angket 

dan tes. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dikatakan aktif, respon siswa dalam pembelajaran dikatakan positif, dan 

hasil belajar siswa secara klasikal dikatakan sudah tuntas secara klasikal. 

 

Kata Kunci : Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif TGT 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan  merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

guru selaku pendidik memiliki tanggung jawab besar  dalam  peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Salah  

satu  penyebab  rendahnya kualitas pendidikan adalah penggunaan model pembelajaran yang digunakan oleh  

guru  kurang tepat. Sebagian besar guru menggunakan model pembelajaran yang bersifat tradisional yang pada 

proses kegiatan belajar mengajar guru mendominasi atau memanager kelas seolah-olah guru adalah seseorang 

yang paling benar dalam kelas. 

Untuk memperoleh keberhasilan  proses  pembelajaran    tidak  terlepas dari  kemampuan  guru 

mengembangkan  model – model  pembelajaran yang beroriontasi  pada  peningkatan intensitas  keterlibatan  

siswa secara  efektif  di  dalam proses pembelajaran.  Pengembangan model  pembelajaran  yang  tepat pada  

dasarnya  bertujuan  untuk menciptakan kondisi pembelajaran   yang memungkinkan siswa dapat belajar secara 

aktif dan menyenangkan  sehingga  siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. 

Guru  sebagai tenaga pendidik mempunyai tujuan utama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yaitu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dapat menarik minat dan semangat siswa serta dapat 

memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik, sebab dengan suasana  belajar yang menyenangkan akan 

berdampak positif dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh sebab itu dianggap penting agar 

matematika dapat dikuasai sedini mungkin oleh para siswa. Hakikat matematika menurut Soedjadi (2002)[2] 

dalam Heruman (2007)[1], yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang 

deduktif. 

Menurut Johnson & Johnson dalam Lie (2010 : 18)[3] model pembelajaran kooperatif merupakan sistem 

belajar kelompok yang berstruktur. Yang  termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok yaitu saling 

ketergantungan  positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses 
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kelompok  salah  satu  tipe dalam pembelajaran kooperatif yang dianggap peneliti dapat memotivasi siswa untuk 

berperan aktif dan juga menyenangkan dalam proses belajar- mengajar adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT). Karena pada model ini siswa menempati posisi sangat dominan dalam 

proses pembelajaran dimana semua siswa dalam setiap kelompok diharuskan untuk berusaha memahami dan 

menguasai materi yang sedang diajarkan dan selalu aktif ketika kerja kelompok sehingga saat ditunjuk untuk 

mempresentasikan jawabannya, mereka dapat menyumbangkan skor bagi kelompoknya. Aktivitas belajar 

dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT (Teams Games Tournament) 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan  tanggung jawab, kejujuran, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Menurut Saco (dalam Rusman, 2012 : 224)[4] dalam pembelajaran kooperatif model TGT mampu membuat 

siswa memainkan permainan-permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 

mereka masing-masing. Permainan dapat disusun  guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

Menurut Slavin (dalam Rusman, 2012 : 225)[5] pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari lima langkah 

tahapan, yaitu tahap penyajian kelas (class precentation), belajar dalam kelompok (team), permainan (games), 

pertandingan (tournament), dan penghargaan kelompok (team regocnition). 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe TGT (teams games tournament), 

karena dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe (TGT) teams games tournament dapat 

memotivasi belajar siswa dan melahirkan rangsangan untuk berfikir, siswa akan mempartisipasi secara aktif dan 

menunjukkan potensi dirinya. Semua siswa diharuskan untuk berusaha memahami dan menguasai materi yang 

sedang dipelajari dan selalu aktif ketika kerja kelompok sehingga saat ditunjuk untuk mempresentasikan 

jawabannya siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dapat menyumbang skor pada kelompoknya  yang 

berkemampuan rendah. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan : Untuk 

mengetahui aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament) dalam pembelajaran matematika, Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) dalam pembelajaran matematika dan Untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika setelah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament)  

 

II. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT (Team Games Tournament) pada mata pelajaran matematika untuk melihat aktivitas siswa, 

respon siswa, dan hasil belajar siswa. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Menurut Sanjaya (2014:255)[6] observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Menurut Usman, 

Akbar (1996: 54)[7] observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti.  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, observasi penelitian ini dilakukan secara langsung pada 

saat pelaksanaan pembelajaran dikelas. Menurut Sanjaya  (2014: 255) [8] angket adalah instrument penelitian 

berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai 

dengan petunjuk pengisiannya. 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk  mengetahui tentang respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament). Lembar angket diberikan kepada 

siswa 

Menurut Sanjaya (2014: 251)[9] Tes adalah instrument atau alat untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran, misalnya untuk mengukur kemampuan subjek penelitian 

dalam menguasai materi pelajaran tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran tersebut; untuk 

mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menggunakan alat tertentu, maka digunakan tes keterampilan 

menggunakan alat tersebut, dan lain sebagainya. 

 
III. HASIL PENELITIAN 

Hasil dan Analisis aktivitas siswa: 

Observasi aktivitas siswa dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Semua aktivitas siswa di pantau 

oleh peneliti saat pembelajaran berlangsung di kelas. Aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe 

TGT ini sangat relevan dan termasuk kategori baik. Sehingga dapat diketahui observasi ini memenuhi criteria 
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keberhasilan peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT menunjukkan aktivitas yang Aktif. 

 

Hasil dan respon siswa 

Selanjutnya diakhir proses pembelajaran siswa diharuskan mengisi lembar angket respon siswa yang telah 

disediakan. Bardasarkan hasil respon yang dapat diketahui melalui angket yang diberikan kepada siswa 

setelah pembelajaran berakhir. 

Hasil belajar siswa 

Pemahaman siswa terhadap materi fungsi dengan cara mencari nilai a dan b. Hal ini dapat dilihat pada 

soal–soal hasil belajar no.1 sebanyak 30 siswa yang mencapai skor maksimal. Pemahaman siswa terhadap 

materi fungsi dengan menggambar grafik hal ini dapat dilihat pada soal no.2 sebanyak 35 siswa yang 

mencapai nilai skor maksimal. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Time 

Games Tournament) pada sub bab materi fungsi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa selama Penerapan model  pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) 

dalam pembelajaran matematika materi fungsi di kelas VIII B SMPN 21 Surabaya dikatakan sangat 

aktif. 
2. Respon siswa setelah menerima penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament) dalam pembelajaran matematika fungsi di kelas VIII B SMPN 21 Surabaya dikategorikan 

positif. 
3. Hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament) dalam pembelajaran matematika materi fungsi di kelas VIII B SMPN 21 Surabaya secara 

klasikal dikatakan sudah tuntas secara klasikal. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Guru Matematika disarankan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT karena model 

pembelajaran ini mendapat respon positif dari siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

2. Diharapkan guru menguasai berbagai macam model – model pembelajaran agar guru dapat mengetahui 

model pembelajaran mana yang sesuai untuk diterapkan di kelas, sehingga diharapkan melalui model 

pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. 

3. Peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dalam matematika pada materi lain dalam pembelajaran Matematika. 
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Aliran fluida merupakan fenomena alam yang sangat menarik untuk dijadikan objek 

penelitian. Dalam skala makroskopis, dinamika fluida dapat dijelaskan dengan 

persamaan Navier-Stokes (Guo dkk., 2006). Persamaan Navier-Stokes merupakan 

serangkaian persamaan terkopel yang menjelaskan pergerakan suatu fluida baik cairan 

maupun gas. Persamaan-persamaan ini menyatakan bahwa perubahan momentum 

partikel-partikel fluida bergantung pada gaya gesekan (viskositas) yang bekerja pada 

fluida. Dengan kata lain persamaan Navier-Stokes menjelaskan kesetimbangan gaya-

gaya yang bekerja pada fluida. Dalam penelitian ini, pendekatan numerik yang 

digunakan adalah metode elemen hingga. Metode elemen hingga merupakan salah 

satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan 

diferensial parsial pada persoalan-persoalan ilmu rekayasa atau matematika terapan  

seperti perpindahan panas, analisis struktur, aliran fluida, transportasi massa dan 

potensial elektromagneti. Prosedur utama dari metode elemen hingga adalah membagi 

domain yang kompleks menjadi elemen-elemen kecil agar lebih mudah untuk 

mendapatkan solusinya, kemudian Solusi dari tiap elemen digabungkan kembali 

menjadi solusi seluruh Domain. Dan selanjutnya bentuk dari kecepatan aliran seluruh 

Domain dapat disimulasikan dan dicermati  menggunakan bantuan software 

MATLAB. 

 

Kata Kunci: Aliran Permukaan Sungai, Persamaan Navier-Stokes dan Metode Elemen 

Hingga. 
 

I. PENDAHULUAN 

Aliran fluida merupakan fenomena alam yang sering diamati dan digunakan sebagai objek penelitian. 

Contohnya ; Aliran angin di atmosfer, aliran air di sungai, aliran lahar pada letusan gunung berapi, pergerakan 

awan dan asap yang membentuk suatu pola adalah beberapa aliran fluida yang dapat teramati secara 

makroskopis. Sedangkan aliran darah dalam pembuluh merupakan aliran fluida yang teramati dalam skala 

mikroskopis. 

Dalam skala makroskopis, dinamika fluida dapat dijelaskan dengan persamaan Navier-Stokes (Guo dkk., 

2006). Persamaan Navier-Stokes merupakan serangkaian persamaan terkopel yang menjelaskan pergerakan 

suatu fluida baik cairan maupun gas. Persamaan-persamaan ini menyatakan bahwa perubahan momentum 

partikel-partikel fluida bergantung pada gaya gesekan (viskositas) yang bekerja pada fluida. Dengan kata lain 

persamaan Navier-Stokes menjelaskan kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada fluida.  

Persamaan Navier-Stokes merupakan persamaan diferensial parsial non-linier yang kompleks. Keadaan ini 

menyebabkan penyelesaian persamaan tersebut tidak dapat dilakukan secara analitik. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pendekatan numerik untuk menyelesaikannya (Batty, 2010). Chen dan Zhang (2009) menjelaskan 

beberapa pendekatan numerik yang dilakukan selama ini antara lain menggunakan metode beda hingga, elemen 

hingga, volume hingga,  Lattice Gas Automata (LGA),  Latice Bolzzmann Method (LBM),  Cellular Automata 

(CA), dan sebagainya. Chen dan Zhang memodelkan secara numerik reservoar anisotropi, dinding horisontal, 

dan aliran multifase dengan memperhitungkan gaya gravitasi dan faktor lapisan. Dalam penelitiannya, Chen dan 

Zhang (2009) menggunakan beberapa metode, yaitu beda hingga, volume hingga, dan beda hingga campuran. 

Hasil penelitian tersebut dapat memodelkan beberapa parameter dalam sistem  reservoar sumur. Dalam makalah 

ini, pendekatan numerik yang dilakukan menggunakan metode elemen hingga. 
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Metode elemen hingga merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan 

persamaan diferensial parsial pada permasalahan ilmu rekayasa dan matematika fisik seperti perpindahan panas, 

analisis struktur, aliran fluida, transportasi massa dan potensial elektromagnetik. Proses dari metode elemen 

hingga adalah membagi masalah yang kompleks menjadi elemen-elemen agar lebih mudah mendapatkan solusi. 

Solusi dari tiap elemen kemudian digabungkan sehingga menjadi solusi masalah secara keseluruhan.  Dan 

hasilnya akan disimulasikan menggunakan software MATLAB. 
 

II. PERMASALAHAN 

A. Model Aliran Fluida 

Model Aliran Fluida 2 Dimensi pada Kasus Aliran Permukaan Suatu Sungai adalah ;  

 

dengan: 

 = Kerapatan Fluida  

 = Gaya viskositas  

 = Kecepatan gerak fluida 

 

B. Penyelesaian Model Aliran Dengan Metode Elemen Hingga. 

Metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan teknik dan masalah matematis dari 

suatu gejala fisis. Tipe masalah teknis dan matematis fisis yang dapat diselesaikan dengan metode elemen hingga 

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok masalah analisis struktur dan kelompok masalah analisis non 

struktur. 

Formulasi dari metode elemen hingga dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Metode ini 

menggunakan pendekatan terhadap harga-harga yang tidak diketahui pada setiap titik secara diskrit. Dimulai 

dengan pemodelan dari suatu benda dengan membagi dalam bagian yang kecil yang secara keseluruhan masih 

memiliki sifat yang sama dengan benda yang utuh sebelum terbagi dalam bagian yang kecil (diskritisasi).  
 

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan aliran yang terjadi pada aliran permukaan Sungai yang dikaji adalah aliran permukaan pada 

suatu sungai yang memiliki kontur berbentuk segiempat seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1. 

 

 
Gambar 1.  Aliran permukaan 

 

Kondisi batas yang diberikan pada aliran permukaan ditunjukkan oleh Gambar 2. Diberikan kecepatan aliran 

. 
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Gambar 2. Skema kondisi batas pada aliran permukaan 

 

Model Aliran Fluida 2 Dimensi  pada Kasus Aliran Permukaan  Sungai  adalah :  

   (1) 

 

Selanjutnya Aliran permukaan yang dikaji didiskritisasikan menjadi 49 elemen  dengan 64  node seperti  

yang ditunjukkan  oleh Gambar  3. 

 
Gambar 3. Diskritisasi domain pada aliran sungai 

 

Kemudian Fungsi bentuk aproksimasi yang digunakan adalah fungsi interpolasi elemen segiempat linier yang 

dinyatakan sebagai berikut: 

   (2) 

 

Fungsi bentuk untuk elemen segiempat linier diatas dapat dinyatakan dalam  bentuk  

 

  

     (3) 

 

dimana 

 

 (4) 

  

 

Governing equation persamaan (1) dihitung dengan menggunakan pendekatan residu berbobot (weighted 

residue) dan Formulasi Galerkin , Sehinggadiperoleh persamaan sebagai berikut ; 

 

(5) 
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Suku ketiga dan kelima dari Persamaan di atas merupakan persamaan derivative tingkat dua yang harus 

disederhanakan menjadi persamaan derivative tingkat satu dengan  menggunakan  Teorema Green. Sehingga 

diperoleh 

 

 
 (7) 

 

      (8) 

 

Selanjutnya substitusi Persamaan (7) dan (8) ke Persamaan (6), sehingga persamaannya menjadi:  

 

   (9) 

 

 

Dari persamaan (9) dapat ditulis dalam bentuk:  

 

   (10) 

 

dimana 

 

 (11) 

 (12) 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

 

Untuk memperoleh matriks kekakuan , ,  dan vektor , fungsi bentuk yang digunakan 

ada pada Persamaan (4) dan(5).  

 

i. Matrik Kekakuan  

Diperoleh matrikskekakuan  pada Persamaan (11) yaitu:  

 (16) 

 

ii. Matrik Kekakuan  

Diperoleh matriks kekakuan  pada Persamaan (12), yaitu:  
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     (17) 

 

 

iii. Matriks Kekakuan  

 Matriks kekakuan  pada Persamaan (13) yaitu: 

 

 
   

  (18) 

 

iv. Matriks Kekakuan  

Matriks kekakuan  pada Persamaan (14) yaitu 

  

 (19) 

 

 

v. Matriks Kekakuan  

 Matriks kekakuan  pada Persamaan (15) yaitu 

 
Sehingga diperoleh 

 (20) 

 

Selanjutnya dilakukan Post Process Hasil sebagai berikut ; 

Persamaan awal: 

 (21) 

 

Sehingga persamaan awal menjadi: 
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IV.   (28) 

 

V. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pada saat    t =1 sebagai awal dari kecepatan  aliran permukaan sungai akan terlihat pada grafik simulasi dengan 

warna merah (terang) yang menunjukan kcepatan awal yang tinggi lalu aliran bergrerak kedepan dengan  

kecepatan yang lebih lambat dan ditunjukan dalam simulasi dengan warna yang lebih gelap , berikut adalah hasil 

perhitungan yang dinyatakan dalam bentuk similasi kecepatan aliran keseluruhan .  

Hasil  Simulasi Pada saat  t = 1  

 

 Selanjutnya perubahan kecepatan aliran dapat dilakuan pada pengamatan untuk waktu     t  = 100  , maka 

akan terlihat penyebaran  kecepatan aliran cenderung akan mempunyai kecepatan yang bernilai besar untuk 

bagian aliran yang ada di tengah sungai , hal ini menunjukan bahwa kecepatan aliran sungai yang berada ditepi 

sungai mengalami hambatan geser dari bagian tepi sungai  sehingga kecepatan alirannya tidak sebebas pada 

bagian tengah sungai,  berikut adalah hasil perhitungan yang dinyatakan dalam bentuk similasi kecepatan aliran 

keseluruhan .  

Hasil Simulasi Pada saat    t = 100 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika, memahami bahasa, apa yang ditanyakan 

dalam soal dan dalam perhitungan. Siswa merasa kesulitan dalam menafsirkan ke 

dalam kalimat matematika, dan penyelesaian perhitungannya. Dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika hal-hal yang dibutuhkan adalah pemahaman, analisis, dan 

perhitungan sehingga kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis-matematis adalah 

kecerdasan yang dominan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

siswa SMP YPM 2 Sukodono ditinjau dari kecerdasan majemuk  dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi Perbandingan. Subjek penelitian terdiri atas dua 

siswa yaitu satu siswa dengan kecerdasan linguistik dan satu siswa dengan kecerdasan 

logis-matematis yang diambil dari hasil tes identifikasi kecerdasan majemuk. Subjek 

yang terpilih kemudian diberi tes soal cerita dan diwawancarai untuk mengkonfirmasi 

hasil dari tes soal cerita. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan teori Polya untuk 

setiap kemampuan siswa. Kemampuan siswa dengan kecerdasan linguistik pada 

pemahaman konsep dapat  menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dari soal. Pada perencanaan masalah, siswa mampu mengubah apa yang diketahui 

menjadi kalimat matematika. Tahap melaksanakan pemecahan masalah siswa 

menyelesaikan  masalah secara runtut, detail sehingga hasil akhir tidak tepat 

kemudian menarik kesimpulan. Kemampuan siswa dengan kecerdasan logis-

matematis dalam pemahaman konsep, mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. Dalam merencanakan masalah, siswa mengubah dan 

menuliskan kalimat matematika dengan baik. Pada tahap melaksanakan perencanaan, 

peserta didik dapat menyelesaikan masalah dan menemukan hasil akhir dengan benar, 

kemudian siswa menarik kesimpulan. 

 

Kata kunci: kemampuan peserta didik, soal cerita matematika, perbandingan, 

kecerdasan majemuk 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan kemampuan seseorang menuju ke arah 

kemajuan dan peningkatan. Dengan pendidikan akan merubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan 

motivasi dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan ke arah peningkatan kualitas individu. Pendidikan 

merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring 

berkembangnya dunia pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan 

penetapan kurikulum sebagai tolak ukur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 
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memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk beradaptasi pada keadaan 

yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Matematika merupakan pelajaran yang dapat digunakan siswa untuk memecahkan masalah. Karena dalam 

pelajaran matematika menuntut siswa untuk lebih sering berfikir secara logis dan kritis dalam memcahkan suatu 

masalah sehingga akan mendapatkan hasil penyelesaian dengan baik. 

Kemampuan memecahkan masalah merupakan salah satu tujuan mata pelajaran matematika, yang meliputi 

memahami masalah, merancang model dan menyelesaikan model matematika. Disadari atau tidak dalam 

kehidupan sehari–hari siswa dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan. Pada matematika 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari termuat dalam soal cerita. Soal cerita bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan memecahakan masalah. Karena melalui soal cerita 

siswa dituntut untuk memahami konsep, memodelkan apa yang diketahui, ditanyakan dan diselesaikan. Untuk 

bisa mengubah cerita kedalam bentuk atau model matematika dan menjawabnya dengan benar, masih banyak 

peserta didik yang masih merasa bingung bahkan mengalami kesulitan. 

Bedasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan di SMP YPM 2 Sukodono Sidoarjo, masih 

banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matemtika dalam bentuk cerita, 

memahami bahasa, ap yang ditanyakan dalam soal dan dalam perhitungan. Siswa merasa kesulitan dalam 

menafsirkan ke dalam kalimat matematika, dan penyelesaian perhitungannya. 

Dalam menyelesaikan soal cerita matematika diperlukan proses berfikir. Keadaan dimana dalam benak 

peserta didik terjadi proses untuk menemukan cara, sehingga dapat sampai pada suatu jawaban dari 

permasalahan. Setiap peserta didik kemungkinan mempunyai proses berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan ini 

dimungkinkan karena setiap peserta didik memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. 

Menurut Gardner (dalam Reza, 2010:125) manusia siapa saja kecuali cacat atau punya kelainan otak 

setidaknya memiliki 8 kecerdasan yaitu : Kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan visual spasial, 

kecerdasan kinestik, kecerdasan musical, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

naturalis. Kecerdasan majemuk merupakan gambaran sifat alami manusia dari sebuah perspektif kognitif, seperti 

bagaimana siswa merasakan dan menyadari keadaan sesuatu, terutama mengelola informasi baru yang masuk 

kedalam diri siswa untuk kehidupan sehari hari[1]. 

Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan majemuk yang berbeda beda. Ada yang lebih menonjol 

kecerdasan linguistik daripada kecerdasan logis matematisnya ataupun sebaliknya. Perbedaan ini yang 

mempengaruhi proses berfikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Kecerdasan linguistik dan kecerdasan 

logika matematika merupakan kecerdasan yang dominan untuk memecahkan soal cerita matematika karena 

dalam matematika, pemahaman bahasa yang baik sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah, karena 

berkaitan dengan kecerdasan linguistik. Selain kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis atau pemikiran 

yang logis dalam diri siswa tidak kalah penting, siswa dituntut untuk bisa melogika cara memecahkan soal cerita. 

Karena pentingnya kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis matematis, penulis akan meneliti bagaimana 

proses berfikir antara siswa yang memiliki kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis matematika. 

Salah satu materi matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berkaitan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari adalah materi perbandingan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, peserta 

didik membutuhkan kecerdasan untuk menyelesaikan soal perbandingan. Kecerdasan yang paling dominan 

untuk menyelesaikan soal cerita perbandingan adalah kecerdasan linguistik dan logis-matematis tanpa 

mengesampingkan kecerdasan majemuk lainnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kemampuan peserta didik SMP YPM 2 Sukodono Sidoarjo dalam menyelesaikan soal cerita materi 

perbandingan ditinjau dari kecerdasan majemuk 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap tahun pelajaran 2016-2017 Tempat penelitian di SMP YPM 2 Sukodono Sidoarjo dengan 

pengambilan data pada bulan November 2016. Subjek dalam penelitian ini  terdiri dari dua peserta didik kelas 

VIII-A  SMP YPM 2 Sukodono yaitu satu peserta dengan kecerdasan 583inguistic dan satu peserta dengan 

kecerdasan logis-matematis. Subyek yang diambil berdasarkan hasil tes identifikasi kecerdasan majemuk. Subjek 

yang telah terpilih  kemudian diberikan tes soal cerita dan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek.  

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrument pendukung terdiri dari tes 

Identifikasi Kecerdasan Majemuk (TIKM) , Tes soal cerita  materi Perbandingan dan pedoman wawancara. 

Adapun teknik data yang dilakukan adalah analisis Tes Identifikasi Kecerdasan Majemuk, analisis Tes Soal 

Cerita dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi jawaban subjek dari 

tes soal cerita yang diberikan.  
 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

584 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat satu anak yang memiliki 

kecerdasan linguistic yaitu bernama Shechzi Deva Ipe Febri R. dan satu anak yang memiliki kecerdasan logis 

matematis bernama Ika Dian Fitria, karena hanya ada satu siswa yang memiliki kecerdasan linguistic dan satu 

siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis, penulis menggunakan subjek yang ada. Pembahasan hasil 

penyelesaian siswa pada soal cerita yang memiliki kecerdasan linguistic dan logis-matematis sebagai berikut. 

 

1. Soal Nomor 1 

a. Kecerdasan linguistik 

Nama : Shechzi Deva Ipe Febri R 

Hasil jawaban dari siswa dengan kecerdasan linguistik ini sudah sesuai dengan langkah-langkah teori polya, 

dalam memahami masalah siswa mampu mengambil informasi dari dari soal sehingga dapat menyebutkan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasa sendiri secara benar, Selanjutnya pada perencanaan 

masalah siswa dapat mengubah apa yang diketahui menjadi kalimat matematika dan siswa mampu 

menyelesaikan secara runtut, detail dan tepat. Selanjutnya siswa dapat menuliskan hasil akhir dan menarik 

kesimpulan. Jawaban yang dipaparkan siswa sudah mampu menjawab apa yang ditanyakan dari soal yang 

disajikan. 

 

b. Kecerdasan logis-matematis 

Nama: Ika Dian Fitria 

Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa menuliskan apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan 

secara singkat tetapi tepat. Selanjutnya pada perencanaan masalah siswa menuliskannya dengan benar dan 

menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Selanjutnya siswa dapat menemukan hasil akhir dan siswa 

menarik kesimpulan. Dalam tahapan memeriksa kembali jawaban yang benar sudah dilakukan terbukti dengan 

jawabannya yang tepat dan telah menjawab apa yang ditanyakan dari soal yang disajikan. Hasil jawaban sudah 

runtut sesuai dengan teori polya. 

 

2. Soal Nomor 2 

a. Kecerdasan linguistik 

Nama : Shechzi Deva Ipe Febri R 

Dalam memahami masalah siswa sudah melakukannya dengan baik, siswa dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa mampu membuat perencanaan akan tetapi tidak bisa melaksanakan 

penyelesaian dengan benar, siswa tidak dapat mengubah satuan ukuran dari centimeter ke kilometer, oleh karena 

itu jawaban yang dipaparkan bernilai salah dan dalam tahap memeriksa ulang tidak dilaksanakan sehingga tidak 

mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Namun siswa mampu menarik kesimpulan, meskipun kesimpulan 

tersebut salah. 

 

b. Kecerdasan logis-matematis 

Nama: Ika Dian Fitria 

Dalam pemahaman masalah, siswa mampu memahami dan mampu mengubah informasi dari soal lalu dapat 

menuliskannya kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan mengunakan kalimat yang singkat. 

Siswa tidak membuat perencanaan akan tetapi siswa menyelesaikan permasalahan dan menarik kesimpulan 

dengan tepat, siswa mampu megubah satuan ukuran dari sentimeter menjadi kilometer, sehingga jawaban yang 

dipaparkan dapat menjawab masalah yang terdapat dalam soal yang disajikan.  

 

3. Soal Nomor 3 

a. Kecerdasan linguistik 

Nama : Shechzi Deva Ipe Febri R 

Dalam memahami masalah siswa sudah melakukannya dengan baik, siswa dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan tetapi dalam kalimat panjang. Siswa mampu membuat perencanaan dan 

mampu menyelesaikan dengan runtut dan jelas. Jawaban tersebut diperkuat dengan penarikan kesimpulan yang 

tepat, sehingga tahapan teori polya terpenuhi. 

 

b. Kecerdasan logis-matematis 

Nama: Ika Dian Fitria 

Dalam pemahaman masalah, siswa mampu memahami dan mampu mengubah informasi dari soal lalu dapat 

menuliskannya kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan mengunakan kalimat matematika. 

Siswa mampu membuat perencanaan, menyelesaikan permasalahan dan menarik kesimpulan dengan tepat, 
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sehingga jawaban yang dipaparkan dapat menjawab masalah yang terdapat dalam soal yang disajikan. Hasil 

tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan teori polya. 

 

4. Soal Nomor  4 

a. Kecerdasan linguistik 

Nama : Shechzi Deva Ipe Febri R 

Dalam memahami masalah siswa sudah melakukannya dengan baik, siswa dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan tetapi dalam kalimat panjang dan bukan dalam kalimat matematika. Siswa 

mampu membuat perencanaan dan mampu menyelesaikan dengan runtut dan jelas. Siswa mampu menarik 

kesimpulan dari jawaban yang telah diperoleh, kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini sudah runtut sesuai 

dengan teori polya. 

 

b. Kecerdasan logis-matematis 

Nama: Ika Dian Fitria 

Kemampuan menyelesaikan masalah sudah sesuai dengan teori polya, hal ini dikarenakan dalam pemahaman 

masalah, siswa mampu memahami dan mampu menuliskan kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dengan mengunakan kalimat matematika. Siswa mampu membuat perencanaan, menyelesaikan permasalahan 

dan menarik kesimpulan dengan cepat dan tepat, sehingga jawaban yang dipaparkan dapat menjawab masalah 

yang terdapat dalam soal yang disajikan.  

 

5. Soal Nomor 5 

a. Kecerdasan linguistik 

Nama : Shechzi Deva Ipe Febri R 

Siswa mampu menyelesaikan tahap penyelesaian masalah sesuai dengan teori polya dengan kurang baik, 

meskipun perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan runtutan pengerjaannya akan tetapi hasil yang 

dipaparkan siswa benar, siswa dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Tahapan memeriksa ulang jawaban tidak 

dilakukan sehingga penyelesaian masalah dengan tahapan teori polya kurang baik 

 

b. Kecerdasan logis-matematis 

Nama: Ika Dian Fitria 

Dalam pemahaman masalah, siswa mampu memahami dan mampu mengubah informasi dari soal lalu dapat 

menuliskannya kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan mengunakan kalimat matematika. 

Siswa mampu membuat perencanaan, menyelesaikan permasalahan dan menarik kesimpulan dengan tepat, 

sehingga jawaban yang dipaparkan dapat menjawab masalah yang terdapat dalam soal yang disajikan. 

Kemampuan untuk menyelesaikan masalah sudah sesuai dengan teori polya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian  yang  diperoleh  maka dapat  diambil  kesimpulan  tentang 

kemampuan peserta didik kelas VIII-A SMP YPM 2 Sukodono dalam menyelesaikan soal cerita materi 

Perbandingan ditinjau dari kecerdasan majemuk sebagai berikut. 

1. Kemampuan peserta didik dengan kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan masalah sesuai tahapan Polya 

belum terlampaui dengan baik. Pada tahap pemahaman masalah, peserta didik mampu menyebutkan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanya dengan benar. Tahap membuat perencanaan, peserta didik mampu 

membuat perencanaan perbandingan. Namun, pada saat melaksanakan perencanaan peserta didik tidak 

mampu menyelesaikan secara runtut. Pada tahap memeriksa ulang terkadang tidak dilakukan, sehingga 

jawaban yang dipaparkan oleh peserta didik tidak mampu menyelesaikan masalah yang disajikan. Peserta 

didik menuliskan kesimpulan dari jawaban yang dipaparkan 

2 Kemampuan peserta didik dengan kecerdasan logis matematis dalam menyelesaikan masalah sesuai teori 

Polya sudah telampaui dengan baik. Pada tahap memahami masalah mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dengan bahasa matematika. Dalam merencanakan, mampu untuk membuat perencanaan dengan 

perbandingan secara tepat. penyelesaiannya diselesaikan secara sistematis. Penyelesaian yang dipaparkan 

mampu menjawab pertanyaan dari soal atau masalah yang disajikan. Kesimpulan dari jawaban ditulis oleh 

peserta didik. 
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Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang perlu diperhatikan adalah:  

1. Kepada para guru hendaknya mengetahui kemampuan peserta didik disetiap pembelajaran untuk 

menghindari kesalahan konsep yang mengakibatkan peserta tidak mampu menggunakan konsep yang benar 

pada saat menghadapai permasalahan.  

2. Kepada para guru dan para peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian serupa tapi dengan 

kecerdasan yang lain, hendaknya lebih memperketat pengawasan terhadap peserta didik saat mengerjakan 

soal dengan melakukan tes secara bergantian. Hal tersebut digunakan untuk memaksimalkan hasil penelitian 

dan lebih memperjelas kemampuan peserta didik. 

3. Sebaiknya untuk pemilihan peserta didik dilakukan tes identifikasi kecerdasan majemuk dari lembaga yang 

memang menangani kecerdasan majemuk. Sehingga subjek yang diperoleh dapat sesuai spesifikasi 

kecerdasannya. 

4. Bagi sekolah, membuat kebijakan tentang pembelajaran disekolah yang dimana guru membuat strategi agar 

siswa dapat mengerjakan dengan proses yang lengkap dan dapat memberikan kesimpulan. 
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Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa “pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik dimulai dari sekolah dasar dengan tujuan 

peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

kreatif, dan kemampuan bekerja sama secara efektif”. Peneliti banyak menjumpai 

siswa kesulitan dalam memecahkan soal cerita khususnya pada materi bentuk aljabar. 

Berdasarkan informasi pengalaman guru di sekolah, siswa banyak melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. adanya kesalahan tersebut perlu 

diidentifikasi kemudian dicari solusi penyelesaiannya. Analisis kesalahan secara 

terperinci dibutuhkan agar kesalahan yang dilakukan siswa dapat diketahui lebih jauh 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 21 

Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan  siswa 

dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas VII-I SMPN 21 

Surabaya melakukan kesalahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII-I SMPN 21 Surabaya 

sebanyak 37 siswa, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

metode tes dan wawancara. Tes dilakukan dengan memberikan 5 butir soal cerita. 

Hasil pengerjaan siswa kemudian dikoreksi menggunakan pedoman jawaban sesuai 

langkah Polya. Wawancara dilakukan 2 siswa yang melakukan kesalahan terbanyak. 

Berdasarkan analisis data, simpulan dalam penelitian ini adalah Subjek absen ke-32 

lebih banyak melakukan kesalahan konsep. Sedangkan subjek absen 35 lebih banyak 

melakukan kesalahan prosedural. Sedangkan faktor penyebabnya absen 32 adalah 

siswa tidak memahami dengan baik konsep bentuk aljabar yang akan digunakan untuk 

mengerjakan soal cerita. Sedangkan faktor penyebab siswa absen ke-35 melakukan 

kesalahan adalah siswa ceroboh saat melakukan operasi bentuk aljabar. 

 

Kata kunci: soal cerita, analisis kesalahan berdasarkan langkah Polya 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, pada hakekatnya dunia 

pendidikan menyiapkan siswa agar mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan dan mengingat betapa 

pentingnya peranan pendidikan terutama pendidikan matematika. Permendiknas No. 22 Tahun 2006[1] 

menyatakan bahwa “pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik dimulai dari sekolah 

dasar dengan tujuan peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, 

dan kemampuan bekerja sama secara efektif”. Hal tersebut bermanfaat agar siswa dapat memecahkan masalah. 

Tercapai tidaknya suatu pendidikan dapat terlihat dari keberhasilan siswa dalam memahami matematika dan 

menggunakan pemahaman  ini dalam menyelesaikan persoalan matematika. Peneliti banyak menjumpai siswa 

kesulitan dalam memecahkan soal cerita khususnya pada materi bentuk aljabar, karena dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi bentuk aljabar, Berdasarkan informasi pengalaman dari guru di sekolah, siswa sering 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal penerapan khususnya pada soal ceritaOleh karena itu, adanya 

kesalahan-kesalahan tersebut perlu diidentifikasi kemudian dicari solusi penyelesaiannya. Analisis kesalahan 

yang terperinci dibutuhkan agar kesalahan yang sering dilakukan siswa dapat diketahui lebih jauh untuk 

mailto:poppirista334@gmail.com
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mengatasi permasalahan tersebut. Analisis  merupakan suatu kegiatan mengira, memecahkan masalah, serta 

menganalisa suatu kesalahan yang sering dilakukan. Sedangkan kesalahan adalah penyimpangan yang sering 

dilakukan didalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis kesalahan siswa yang sering 

dilakukan dalam mengerjakan soal cerita pada materibentuk aljabar. Pada SMPN 21 Surabaya banyak siswa 

yang sering melakukan kesalalahan dalam mengerjakan soal cerita. Sehingga peneliti ingin menganalisis apa 

saja kesalahan yang sering dilakukan siswa SMPN 21 Surabaya. 

Melihat kenyataan yang sering dilakukan para siswa maka peneliti merasa terdorong untuk melakukan 

penelitian mengenai kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita, maka  perlu diadakan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan  Siswa Kelas VII-I dalam Mengerjakan Soal Cerita pada Materi Bentuk Aljabardi 

SMPN 21 Surabaya”.Berdasarkanlatarbelakang di atas, tujuandaripenelitianiniadalahUntuk mendeskripsikan 

kesalahan siswa kelas VII-I SMPN 21 Surabaya dalam mengerjakan soal cerita pada materi bentuk aljabar. 

Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan siswa kelas VII SMPN 21 Surabaya melakukan kesalahan 

dalam mengerjakan soal cerita pada materi bentuk aljabar. Beberapa manfaat penelitian sebagai berikut. (1) 

Bagi siswa, sebagai pedoman siswa dalam mengetahui kesalahan yang telah dilakukan agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. (2) Bagi guru, sebagai pedoman guru dalam mengetahui kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materibentuk aljabar, sehingga guru dapat menemukan solusi untuk mengatasi 

kesalahan yang sering dilakukan siswa. (3) Bagi sekolah, sebagai pedoman dalam mengukur mutu pendidikan di 

sekolah sehingga dapat menunjang prestasi belajar siswa. (4) Bagi peneliti lain, sebagai pedoman penelitian 

lebih lanjut. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).  

Penyelidikan tersebut biasanya dilakukan untuk menyelidiki suatu penyimpangan yang sering dilakukan dalam 

suatu masyarakat, analisis juga sangat bermanfaat apabila dilakukan untuk menyelidiki dalam kasus pendidikan. 

Jenis kesalahan siswa yang pelu dianalisis menurut kastolan dalam siyami (2014:197)[2] meliputi: (1) Kesalahan 

konsep yaitu kesalahan yang dilakukan siswa dalam menafsirkan konsep.(2) Kesalahan prosedural yaitu 

kesalahan dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Menurut Siyami (2014:198)[3] faktor penyebab kesalahan siswa meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun pengertiannya sebagai berikut. (a) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri antara lain: faktor kematangan, faktor fisiologis, faktor psikis, kesulitan belajar yang dialami 

siswa, lupa, kurang teliti dalam mengerjakan soal. (b) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

siswa, antara  lain: kesalahan informasi dari guru, karakteristik materi, fasilitas belajar, lingkungan belajar. 

Dengan langkah pemecahan Polya siswa akan terbiasa mengerjakan soal  cerita yang tidak hanya 

mengandalkan ingatan yang baik  tetapi juga dapat mengkaitkannya dengan situasi yang pernah terjadi  atau 

yang pernah dipikirkan. Untuk mengerjakan soal  cerita diperlukan langkah-langkah yang tepat, menurut Saiful 

anwar (2013:2)[4]  metode Polya memiliki empat langkah dalam memecahkan masalah: (1) Memahami masalah, 

pada langkah ini siswa dianjurkan memahami masalah dengan kata-kata. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 

siswa adalah. (2) Menyusun rencana, pada langkah ini diperlukan kemampuan untuk melihat hubungan antara 

data dan kondisi apa yang ada dengan data yang dicari. Untuk sampai pada perencanaan yang baik diperlukan 

pemikiran yang mendalam. (3) Melaksanakan rencana, rencana yang telah dikembangkan melalui penguasaan 

konsep dan berbagai strategi diatas, selanjutnya diimplementasikan selangkah demi selangkah sehingga 

mencapai apa yang diharapkan. (4) Mengecek kembali, penyelesaian yang diperoleh dikaji ulang sehingga 

benar-benar merupakan jawaban yang dicari. 

Menurut Nurul (2014:146)[5] soal cerita adalah soal yang disampaikan dengan menggunakan bahasa verbal 

dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat diubah ke dalam kalimat matematika dan dapat 

diselesaikan menggunakan konsep matematika. Soal cerita tersebut biasanya dikemas dalam cerita yang menarik 

dengan bahasa yang mudah dipahami siswa sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal cerita  

berdasarkan konsep matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakanpada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017.Tempat penelitian ini di SMPN 21 Surabaya 

dengan pengambilan data pada bulan November 2016. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-I SMPN 21 

Surabaya sebanyak 37 siswa, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan wawancara. Tes 

dilakukan dengan memberikan 5 butir soal yang berbentuk soal cerita. Hasil pengerjaan siswa kemudian 

dikoreksi menggunakan pedoman jawaban sesuai langkah Polya. Wawancara dilakukan 2 siswa yang 

melakukan kesalahan terbanyak. 
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III. PEMBAHASAN 

Peneliti menghitung keseluruh data untuk menentukan siswa yang melakukan kesalahan terbanyak dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi bentk aljabar. Berikut tabel jumlah kesalahan siswa. 

 
TABEL1.  JUMLAH KESALAHAN SISWA 

No 

Jumlah Kesalahan  

Jumlah Kesalahan 

Soal no 1 Soal no 2 Soal no 3 Soal no 4 Soal no 5 

1 0 0 4 4 3 11 

2 0 0 4 4 4 12 

3 0 0 3 3 0 6 

4 0 3 3 3 0 9 

5 3 3 3 3 0 12 

6 0 2 0 0 0 2 

7 0 0 0 0 3 3 

8 0 3 3 3 3 12 

9 0 3 3 3 3 12 

10 0 3 2 3 0 8 

11 4 0 3 4 4 15 

12 3 0 1 3 3 10 

13 3 3 1 3 0 10 

14 0 3 0 3 0 6 

15 0 4 0 4 0 8 

16 0 0 0 3 0 3 

17 0 0 3 4 4 11 

18 0 0 3 3 0 6 

19 0 0 0 3 0 3 

20 3 3 3 3 0 12 

21 0 0 0 3 0 3 

22 0 0 0 4 0 4 

23 0 3 3 4 3 13 

24 0 3 3 3 0 9 
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Berdasarkan tabel diatas maka  terpilih 2 siswa yang melakukan kesalahan terbanyak. Ketiga siswa 

tersebut yaitu:  siswa absen 32 dan siswa  absen 35. 

Dari hasil analisis kedua subjek penelitian yaitu absen 32 dan 35, peneliti menuangkan ke dalam bentuk 

tabel jumlah kesalahan siswa dari keseluruhan soal yang diujikan. Berikut tabel jumlah kesalahan siswa. 

 
TABEL2.  JENIS KESALAHAN SISWA 

No Jenis Kesalahan Pada Soal Nomer 

1 2 3 4 5 

32 Konsep Prosedural Konsep Prosedural Konsep 

35 Konsep Prosedural Konsep Prosedural Prosedural 

Dari tabel tersebut, terdapat gambaran kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian yang melakukan 

kesalahan konseptual maupun prosedural adalah sebagai berikut. Subjek absen 32 pada soal nomer 1 melakukan 

kesalahan konsep karena siswa tidak memisalkan bentuk aljabar sehingga jawaban yang didapat tidak sesuai 

dengan pedoman jawaban. Pada soal  nomer 2 siswa absen 32  melakukan kesalahan prosedural karena siswa 

melakukan kesalahan saat mengoperasikan bentuk aljabar. Sedangkan pada soal nomer 3 siswa melakukan 

kesalahan jenis kesalahan konsep karena siswa tidak menyusun soal cerita ke dalam kalimat matematika, pada 

soal nomer 4 siswa melakukan kesalahan prosedural karena siswa dari awal tidak menyusun soal cerita kedalam 

kalimat matematika dan pada tahap melaksanakan rencana pun  siswa salah dalam mengoperasikan. Pada soal 

nomer 5 siswa melakukan kesalahan konsep karena siswa bingung dalam menerapkan bentuk aljabar yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal nomer 5. 

25 3 4 4 4 4 19 

26 0 3 3 4 3 13 

27 0 3 0 3 0 6 

28 3 0 3 3 0 9 

29 0 0 4 4 3 11 

30 0 4 4 4 4 16 

31 2 3 0 3 0 8 

32 4 4 4 4 4 20 

33 0 3 3 3 0 9 

34 0 4 4 4 3 15 

35 4 4 4 4 4 20 

36 4 4 4 4 3 19 

37 0 0 1 3 3 7 
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Sedangkan subjek absen 35 pada soal nomer 1 siswa melakukan kesalahan konsep karena siswa salah 

memahami dari apa yang diketahui pada soal  cerita, pada soal nomer 2  siswa melakukan kesalahan prosedural 

karena siswa salah dalam mengoperasikan bentuk aljabar sehingga jawaban yang didapat siswa tidak sesuai 

dengan apa yang ditanyakan pada soal. Pada soal nomer 3 siswa absen 35 melakukan kesalahan konsep karena 

siswa salah dalam menyusun soal cerita ke dalam kalimat matematika sehingga jawaban siswa tidak sesuai 

dengan apa yang ditanyakan pada soal cerita. Pada soal nomer 4 siswa absen 35 melakukan kesalahan 

prosedural karena dari awal siswa mengerjakan tidak sesuai langkah penyelesaian selain itu siswa juga tidak 

menyusun soal cerita ke dalam kalimat matematika. Pada soal nomer 5 siswa absen 35 melakukan kesalahan 

prosedural karena siswa salah dalam melakukan operasi bentuk aljabar. 

Faktor yang menyebabkan siswa kelas VII-I SMPN 21 Surabaya melakukan kesalahan  dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi bentuk aljabar adalah: Siswa kurang mencermati masalah yang disajikan. 

Siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal. Siswa bingung dalam menyusun rencana sehingga dalam 

melaksanakan dan mengecek kembali pun juga masih salah. Siswa tidak dapat memahami kata per kata dalam 

soal cerita sehingga  tidak dapat menyusun kedalam kalimat matematika. Siswa tidak mengingat konsep yang 

akan di aplikasikan sehingga tidak dapat menyusun rencana dalam menyelesikan soal  cerita yang disajikan. 

Siswa salah memahami konsep yang di sampaikan. Siswa malu bertanya ketika belum memahami konsep yang 

disampaikan. Guru tidak memberikan model pembelajaran sesuai kondisi kelas sehingga terkesan pembelajaran 

kurang bermakna, siswa kurang aktif sehingga materi yang disampaikan kurang diserap dengan baik oleh siswa. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Subjek absen 32 pada 

soal nomer 1 melakukan kesalahan konsep karena siswa tidak memisalkan bentuk aljabar sehingga jawaban 

yang didapat tidak sesuai dengan pedoman jawaban. Pada soal  nomer 2 siswa absen 32  melakukan kesalahan 

prosedural karena siswa melakukan kesalahan saat mengoperasikan bentuk aljabar. Sedangkan pada soal nomer 

3 siswa melakukan kesalahan jenis kesalahan konsep karena siswa tidak menyusun soal cerita ke dalam kalimat 

matematika, pada soal nomer 4 siswa melakukan kesalahan prosedural karena siswa dari awal tidak menyusun 

soal cerita kedalam kalimat matematika dan pada tahap melaksanakan rencana pun  siswa salah dalam 

mengoperasikan. Pada soal nomer 5 siswa melakukan kesalahan konsep karena siswa bingung dalam 

menerapkan bentuk aljabar yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal nomer 5. 

Sedangkan subjek absen 35 pada soal nomer 1 siswa melakukan kesalahan konsep karena siswa salah 

memahami dari apa yang diketahui pada soal  cerita, pada soal nomer 2  siswa melakukan kesalahan prosedural 

karena siswa salah dalam mengoperasikan bentuk aljabar sehingga jawaban yang didapat siswa tidak sesuai 

dengan apa yang ditanyakan pada soal. Pada soal nomer 3 siswa absen 35 melakukan kesalahan konsep karena 

siswa salah dalam menyusun soal cerita ke dalam kalimat matematika sehingga jawaban siswa tidak sesuai 

dengan apa yang ditanyakan pada soal cerita. Pada soal nomer 4 siswa absen 35 melakukan kesalahan 

prosedural karena dari awal siswa mengerjakan tidak sesuai langkah penyelesaian selain itu siswa juga tidak 

menyusun soal cerita ke dalam kalimat matematika. Pada soal nomer 5 siswa absen 35 melakukan kesalahan 

prosedural karena siswa salah dalam melakukan operasi bentuk aljabar. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kelas VII-I SMPN 21 Surabaya dalam menyelesaikan 

soal  cerita pada materi bentuk aljabar adalah: Siswa kurang mencermati masalah yang disajikan, Siswa kurang 

teliti dalam mengerjakan soal, Siswa bingung dalam menyusun rencana sehingga dalam melaksanakan dan 

mengecek kembali pun juga masih salah, Siswa tidak dapat memahami kata per kata dalam soal cerita sehingga  

tidak dapat menyusun kedalam kalimat matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

(a) Bagi guru, guru harus kreatif dalam memilih model pembelajaran yang  akan diterapkan sehingga 

pembelajaran  terkesan bermaknadan guru tidak  hanya menekankan konsep bentuk aljabar namun latihan soal 

juga harus diterapkan lebih-lebih soal penerapan seperti soal yang berbentuk soal  cerita yang terkait dalam 

kehidupan-sehari-hari. (b) Bagi siswa, diharapkan pada waktu pembelajaran berlangsung siswa memperhatikan 

guru yang memberikan materi sehingga konsep yang tersampaikan mudah dipahami siswadan apabila siswa 

belum memahami konsep yang disampaikan sebaiknya bertanya dan meminta soal untuk memudahkan dalam 

memahami  konsep bentuk aljabar. 
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Satu tujuan pembelajaran matematika yang berbasis scientific approach adalah 

pengembangan kemampuan komunikasi hasil pemecahan masalah baik secara tertulis 

maupun lisan. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, maka 

kemampuan komunikasi siswa perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan 

deskripsi kemampuan komunikasi siswa, sehingga dapat digunakan merancang proses 

pembelajaran matematika yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika 

(KKM) siswa SMP yang ditinjau dari gaya belajar yakni gaya belajar visual (SV), 

auditori (SA), dan kinestetik (SK).Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

KKM tertulis SV dalam kategori baik yakni penggunaan bahasa matematika terdapat 

kesalahan namun tidak merubah arti, penggunaan konsep yang tepat, keruntutan 

jawaban lengkap dan proses penyelesaian dengan benar; KKM lisan SV dalam 

kategori baik yakni penggunaan bahasa matematika terdapat kesalahan namun tidak 

merubah arti, penjelasan pengunaan konsep tepat, penjelasan keruntutan jawaban dan 

proses penyelesaian tidak ambigu namun ada langkah yang tidak dijelaskan; KKM 

tertulis SA dalam kategori cukup yakni penggunaan bahasa matematika ada yang 

tidak tepat, penggunaan konsep dengan tepat, keruntutan jawaban dan proses 

penyelesaian ada yang terlewatkan; KKM lisan SA dalam kategori baik yakni 

penggunaan bahasa matematika terdapat kesalahan namun maksud yang diinginkan 

benar, penjelasan pengunaan konsep tepat, penjelasan keruntutan jawaban dan proses 

penyelesaian dengan jelas disertai dengan argumen yang mendukung; KKM tertulis 

SK dalam kategori baik yakni penggunaan bahasa matematika terdapat terdapat 

kesalahan namun tidak merubah arti, penggunaan konsep yang sesuai dengan tepat, 

keruntutan jawaban lengkap dan proses penyelesaian dengan benar; KKM lisan SK 

dalam kategori cukup yakni penggunaan bahasa matematika beberapa kesalahan, 

penjelasan pengunaan konsep kurang tepat, penjelasan keruntutan jawaban dan proses 

penyelesaian dengan jelas disertai beberapa gerakan ketika menjelaskan. 

 

Kata kunci: komunikasi matematika, pemecahan masalah, gaya belajar  

 
I. PENDAHULUAN 

Seperti yang telah umum diketahui, matematika memegang peran yang strategis dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi karena matematika menjadi dasar dari berbagai disiplin ilmu. Mengajarkan 

matematika sejatinya tidak hanya mengajarkan konsep-konsep matematika yang harus dikuasai, namun juga 

dapat mengaplikasikannya dengan kaidah-kaidah yang sesuai dalam matematika. 

Matematika juga merupakan salah satu ilmu yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah baik 

matematika maupun kehidupan sehari-hari. NCTM merekomendasikan “problem solving be the focus of 

mathematics teaching because it encompasses skills and functions which are an important part of everyday life”, 

sehingga pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang perlu diperhatikan. Polya [1]  

menyatakan bahwa memecahkan masalah berarti mencari jalan keluar dari kesulitan dan menemukan cara 

mengatasi hambatan. 

Pemecahan masalah adalah pusat untuk penyelidikan dan aplikasi yang harus melingkupi semua kurikulum 

matematika untuk menyediakan konteks pada pembelajaran dan menerapkan ide-ide matematika [2]. Selanjutnya, 

Polya [3] menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: (1) memahami masalah 

(understanding the problem); (2) menyusun rencana (devising a plan); (3) melaksanakan rencana (carrying out 

the plan); dan (4) memeriksa kembali (looking back). 
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Tak mengherankan bila kemampuan memecahkan masalah menjadi salah satu fokus dalam kurikulum 

pendidikan indonesia saat ini. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan yakni berbasis scientific 

approach. Pendekatan ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenoma atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. 

Pendekatan ini menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah.  Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, mengkomunikasikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pada kondisi seperti ini, 

tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-

nilai atau sifat-sifat nonilmiah. 

Salah satu tahap dalam pendekatan ini yakni mengkomunikasikan atau menyajikan gagasan maupun 

informasi, yakni siswa menyampaikan hasil pembelajaran pada tahap sebelumnya. Jadi salah satu tujuan 

pembelajaran yang diinginkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Hal ini dipertegas oleh [5] 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi fungsional antara siswa dengan guru dan siswa 

dengan siswa, dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi siswa yang 

bersangkutan. 

Untuk mendorong pembelajaran yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika, maka guru 

seharusnya mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Siswa dalam menyelesaian masalah dapat berbagai cara bagaimana menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, 

karena menurut Susilo [5] gaya belajar merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menerima informasi dan 

memproses informasi tersebut, sehingga jika sesuai dengan gaya belajarnya, maka memungkinkan siswa lebih 

mudah untuk mengolah informasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

gambaran tentang kemampuan komunikasi siswa dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar. 

Terdapat beberapa pendekatan dalam gaya belajar, salah satunya adalah pendekatan yang didasarkan pada 

modalitas sensori; menentukan tingkat ketergantungan terhadap indera tertentu. Pendekatan ini dikembangkan 

oleh Bandler dan Grinder, Messick dalam [6]. Terdapat tiga jenis gaya belajar dengan modalitas sensori yang 

dikembangkan Grinder. Ketiga gaya belajar tersebut adalah gaya belajar visual (belajar dengan melihat), auditori 

(belajar dengan cara mendengar), dan kinestetik (belajar dengan cara berbagai gerakan fisik). Masing-masing 

gaya belajar ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Pebelajar visual cenderung lebih mudah memahami informasi dalam bentuk tulisan daripada lisan dengan 

memanfaatkan indera pengelihatanya. Pebelajar auditori cenderung lebih mudah memahami informasi secara 

lisan daripada tulisan dengan memanfaatkan indera pendengaranya. Sedangkan pebelajar kinestetik cenderung 

lebih mudah memahami informasi yang ada dengan mempraktikkanya secara langsung dengan memanfaatkan 

alat geraknya [7]. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka gaya belajar siswa akan memungkinkan 

mempengaruhi kemampuan komunikasi siswa dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan suatu permasalahan yakni bagaimana kemampuan 

komunikasi siswa dalam pemecahan masalah ditinjau dari gaya belajar. Sehingga, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan (1) kemampuan komunikasi matematika siswa yang bergaya belajar visual dalam 

memecahkan masalah. (2) kemampuan komunikasi matematika siswa yang bergaya belajar auditori dalam 

memecahkan masalah. (3) kemampuan komunikasi matematika siswa yang bergaya belajar kinestetik dalam 

memecahkan masalah. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai kemampuan 

komunikasi matematika siswa dalam pemecahan masalah ditinjau dari gaya belajar. 

2. Bagi pendidik, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merancang pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. 

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya menerapkan komunikasi dalam 

pembelajaran. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

kemampuan komunikasi matematika siswa dalam pemecahan masalah ditinjau dari gaya belajar. Untuk 

memperoleh kemampuan komunikasi matematika yang ditinjau dari gaya belajar visual, auditori dan kinestetik, 

maka peneliti memberikan tes berupa soal essay ke subjek dan melakukan wawancara, sehingga data yang 

dianalisis dalam bentuk deskriptif dan tidak berupa angka seperti halnya penelitian kuantitatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP tahun ajaran 2016-2017. Data mengenai gaya 

belajar siswa diperoleh menggunakan angket yang diisi secara langsung oleh siswa. Peneliti tidak melihat 

kemampuan matematika secara spesifik, namun ketiga subjek penelitian ini dipilih yang memiliki rata-rata 

kemampuan matematika yang setara. Kemampuan matematika diperoleh dari tes kemampuan matematika siswa. 

Dengan pertimbangan dari guru, peneliti memilih subjek yang komunikatif dan setara. Sehingga, semua subjek 

penelitian yang diambil memiliki kondisi yang sama dari tiap variabel.  
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Instrumen utama pada penelitian ini adalah 

peneliti sendiri. Hal ini disebabkan karena selama proses penelitian harus objektivitas dan netral sehingga 

keaslian dan kemurnian data tetap terjaga. (2) Instrumen pendukung yakni Angket Gaya Belajar yang diadaptasi 

dari [8], Tes Kemampuan Matematika (TKM), Tes Kemampuan Penyelesaian Masalah (TPM) untuk 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika tertulis siswa yang mengacu pada indikator-indikator 

pada yang telah ditetapkan. Instrumen pedoman wawancara disusun berdasarkan tugas untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematika lisan, sehingga mengacu pada TPM. Instrumen lembar penilaian 

kemampuan komunikasi matematika siswa. 

Terdapat empat tahap dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap pertama ini, terlebih dahulu disusun proposal penelitian. Pembuatan instrumen penelitian. 

Kemudian, menentukan subjek penelitian.   

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap kedua dari penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian yakni pertama melakukan tes KKM, tes gaya 

belajar, tes TPM dan wawancara.  

3. Tahap analisis data 

Analisis data dilakukan setelah dilakukan proses pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan lembar penilaian kemampuan komunikasi tulis siswa dan lembar penilaian 

kemampuan komunikasi tertulis dan lisan siswa.  

Skor rata-rata yang dapat diperoleh siswa berada pada rentang 0,00 ≤ SR ≤ 4. Tingkatan kemampuan 

komunikasi matematika tulis siswa dilihat berdasarkan kategori berikut. 

 

TABEL 1. Kategori Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 

No Skor Kategori 

1 SR ≤ 0,5 Sangat Kurang 

2 0,5 < SR ≤ 1,5 Kurang 

3 1,5 < SR ≤ 2,5 Cukup  

4 2,5 < SR ≤ 3,5 Baik 

5 SR ≥ 3,5 Sangat Baik 

Sumber: Masriyah [9] 

Keterangan: SR = Skor rata-rata nilai TPM dan wawancara. 

4. Tahap penulisan laporan 

Pembuatan laporan dilakukan setelah data-data terkumpul dan telah dianalisis. 

Setelah data terkumpul secara lengkap, prosedur analisis data dilakukan bedasarkan analisis yang dilakukan 

terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan pada masing-masing tahap 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Reduksi data 

Maksud dari reduksi data adalah untuk memilih, memusatkan perhatian, pembuangan hal yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh di lapangan. Data hasil TPM dan wawancara yang direduksi 

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Data yang dikumpulkan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan yakni; 

a. Penggunaan bahasa matematika 

b. Pemahaman terhadap konsep untuk menyelesaikan soal 

c. Keruntutan jawaban 

d. Proses penyelesaian soal 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang meliputi pengkalisifikasian dan identifikasi data dari informasi yang berhasil 

dikumpulkan untuk menarik kesimpulan. Jadi pada tahap ini, setelah data direduksi selanjutnya yang dilakukan 

adalah menuliskan kesimpulan data yang terorganisasi atau terkategori untuk dapat dianalisis secara sistematis 

sehingga memungkinkan menarik kesimpulan dari data tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan 

Maksud dari penarikan kesimpulan adalah memberikan makna dan penjelasan terhadap hasil penyajian 

data. Dengan demikian, penarikan kesimpulan pada penelitian ini ditunjuk untuk mengungkap kemampuan 

komunikasi matematika siswa ditinjau dari gaya belajar. 
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III. PEMBAHASAN 

1. Pembahasan Profil Kemampuan Komunikasi matematika siswa yang Memiliki Gaya Belajar Visual  

Kemampuan komunikasi matematika tertulis subjek bergaya belajar visual (SV) dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 3,25. Kemampuan komunikasi matematika terkait aktifitas penggunaan bahasa matematika, subjek  

mampu mengunakan bahasa matematika dengan tepat untuk menggambarkan suatu penyelesaian masalah, tapi 

masih ada kesalahan ketika menuliskan istilah yang digunakan, kesalahan yang dibuat tidak mempengaruhi arti. 

Subjek menggunakan konsep matematika dengan tepat dalam pengaplikasian konsep untuk menyelesaikan 

masalah. Subjek menuliskan keruntutan jawaban dalam menyelesaikan masalah dengan lengkap dan sistematis 

sesuai dengan langkah pemecahan masalah, hal ini sesuai dengan pendapat [10] yang menyatakan pebelajar 

visual ini cenderung berpikir melalui membaca dan menulis, atau gambar, grafik, dan peta. Kemudian, proses 

penyelesaian diselesaikan akurat yakni melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan benar. 

Secara umum subjek tidak mengalami kesulitan ketika mengkomunikasikan suatu pemecahan masalah tertulis, 

hal ini menunjukkan bahwa subjek merupakan perencana dan pengatur jangka panjang yang baik yang mana 

sependapat dengan [7]. 
Kemampuan komunikasi matematika lisan subjek bergaya belajar visual (SV) dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 3. Kemampuan komunikasi matematika terkait aktifitas penggunaan bahasa matematika, subjek  
mampu mengunakan bahasa matematika dengan tepat untuk menjelaskan suatu penyelesaian masalah, tapi masih 
ada kesalahan ketika menggunakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan penyelesaian masalah, kesalahan 
yang dibuat tidak mempengaruhi arti, subjek cenderung mengucapkan istilah yang sama dengan apa yang ditulis 
sebelumnya. Subjek menjelaskan penggunaan konsep matematika dengan tepat untuk menyelesaikan masalah. 
Subjek menjelaskan keruntutan jawaban dalam menyelesaikan masalah dengan lengkap dan sistematis. 
Kemudian, penjelasan proses penyelesaian ketika melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan 
cara menunjuk hasil kerja dan memberikan tanda ketika menjelaskan pemecahahan masalah, sehingga secara 
penjelasan tidak ambigu, namun ada beberapa bagian yang hanya dijelaskan dengan ditunjuk dengan sedikit 
penjelasan. 

 
2. Pembahasan Profil Kemampuan Komunikasi matematika siswa yang Memiliki Gaya Belajar Auditori  

Kemampuan komunikasi matematika tertulis subjek bergaya belajar auditori (SA) dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 2,5. Kemampuan komunikasi matematika terkait aktifitas penggunaan bahasa matematika, 

ketika subjek  mengunakan bahasa matematika ada yang tidak tepat untuk menggambarkan suatu penyelesaian 

masalah, sehingga kesalahan yang dilakukan sebenarnya bisa mempengaruhi arti, namun presepsi dari subjek 

tentang istilah yang digunakan dalam pemecahan masalah benar, hal ini sesuai dengan [10] bahwa siswa 

pebelajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya, sehingga simbol 

maupun istilah yang tertulis ketika diajarkan terkadang kurang dipahami dan diingat dengan baik. Subjek 

menggunakan konsep matematika dengan tepat dalam pengaplikasian konsep untuk menyelesaikan masalah. 

Subjek menuliskan keruntutan jawaban dalam menyelesaikan masalah dengan ada yang terlewatkan yakni pada 

langkah terakhir yakni memeriksa kembali. Kemudian, proses penyelesaian diselesaikan akurat yakni melakukan 

pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan benar. Secara umum subjek masih mengalami sedikit 

kesulitan ketika mengkomunikasikan suatu pemecahan masalah tertulis, hal ini sesuai dengan pendapat [7] yang 

menyatakan bahwa pebelajar auditori merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. 

Kemampuan komunikasi matematika lisan subjek bergaya belajar auditori (SA) dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 3,25. Kemampuan komunikasi matematika terkait aktifitas penggunaan bahasa matematika, subjek  

mengunakan bahasa matematika ada kesalahan  ketika penggunaan istilah untuk menjelaskan suatu penyelesaian 

masalah, tapi ketika menjelaskan subjek menambahkan kata-kata lain untuk menjelaskan apa yang dimaksud, 

kesalahan yang dibuat tidak mempengaruhi hasil dari pemecahan masalah, subjek cenderung mengucapkan kata-

kata lain untuk  menjelaskan apa yang ditulis sebelumnya. Subjek menjelaskan penggunaan konsep matematika 

dengan tepat untuk menyelesaikan masalah. Subjek menjelaskan keruntutan jawaban dalam menyelesaikan 

masalah dengan lengkap dan sistematis. Kemudian, penjelasan proses penyelesaian ketika melakukan pemodelan, 

pengoperasian dan perhitungan dengan cara memberikan argumen untuk memperjelas pemecahan masalah, 

sehingga secara penjelasan tidak ambigu. 

 

3. Pembahasan Profil Kemampuan Komunikasi matematika siswa yang Memiliki Gaya Belajar Auditori  

Kemampuan komunikasi matematika tertulis subjek bergaya belajar kinestetik (SK) dalam kategori baik 

dengan skor rata-rata 3. Kemampuan komunikasi matematika tertulis terkait aktifitas penggunaan bahasa 

matematika, subjek  mampu mengunakan bahasa matematika dengan tepat untuk menggambarkan suatu 

penyelesaian masalah, tapi masih ada kesalahan ketika menuliskan istilah yang digunakan, kesalahan yang dibuat 

tidak mempengaruhi arti. Subjek menggunakan konsep matematika dengan tepat dalam pengaplikasian konsep 

untuk menyelesaikan masalah. Subjek menuliskan keruntutan jawaban dalam menyelesaikan masalah dengan 

lengkap. Kemudian, proses penyelesaian diselesaikan akurat yakni melakukan pemodelan, pengoperasian dan 

perhitungan dengan benar. Secara umum subjek tidak mengalami kesulitan ketika mengkomunikasikan suatu 

pemecahan masalah tertulis. 
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Kemampuan komunikasi matematika lisan subjek bergaya belajar kinestetik (SK) dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 2,5. Kemampuan komunikasi matematika lisan terkait aktifitas penggunaan bahasa 

matematika, subjek  mampu mengunakan bahasa matematika dengan tepat untuk menjelaskan suatu penyelesaian 

masalah, tapi ada beberapa kesalahan ketika penggunaan istilah yang digunakan untuk penyelesaian masalah, 

kesalahan yang dibuat tidak mempengaruhi arti, subjek cenderung memperagakan istilah yang digunakan. Subjek 

menjelaskan penggunaan konsep matematika kurang tepat untuk menyelesaikan masalah. Subjek menjelaskan 

keruntutan jawaban dalam menyelesaikan masalah dengan lengkap,namun kurang sistematis. Kemudian, 

penjelasan proses penyelesaian ketika melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan cara 

mempraktikkan kembali proses pemecahahan masalah, hal ini sesuai dengan pendapat [10] pebelajar kinestetik 

cenderung ingin demonstrasi atau pertunjukan langsung terhadap suatu proses. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah: 

1 Kemampuan komunikasi matematika tertulis subjek bergaya belajar visual (SV) dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 3,25 yakni penggunaan bahasa matematika masih terdapat kesalahan ketika menuliskan istilah 

namun tidak merubah arti, penggunaan konsep yang tepat, keruntutan jawaban lengkap sesuai dengan 

langkah pemecahan masalah dan proses penyelesaian untuk melakukan pemodelan, pengoperasian dan 

perhitungan dengan benar; Kemampuan komunikasi matematika lisan subjek bergaya belajar visual (SV) 

dalam kategori baik dengan skor rata-rata 3 yakni penggunaan bahasa matematika terdapat kesalahan namun 

tidak merubah arti ketika istilah digunakan untuk menjelaskan penyelesaian masalah, penjelasan pengunaan 

konsep tepat, penjelasan keruntutan jawaban masalah dengan lengkap dan sistematis dan penjelsan proses 

penyelesaian ketika melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan tidak ambigu dengan disertai 

memberikan tanda ketika menjelaskan pemecahahan masalah 

2 Kemampuan komunikasi matematika tertulis subjek bergaya belajar auditori (SA) dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 2,5 yakni penggunaan bahasa matematika ada yang tidak tepat untuk menggambarkan 

suatu penyelesaian masalah, penggunaan konsep dengan tepat dalam pengaplikasian konsep untuk 

menyelesaikan masalah, keruntutan jawaban dengan ada yang terlewatkan yakni pada langkah terakhir yakni 

memeriksa kembali dan proses penyelesaian melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan 

benar; Kemampuan komunikasi matematika lisan subjek bergaya belajar auditori (SA) dalam kategori baik 

dengan skor rata-rata 3,25 yakni penggunaan bahasa matematika terdapat kesalahan namun maksud yang 

diinginkan benar terlihat ketika menjelaskan subjek menambahkan kata-kata lain, penjelasan pengunaan 

konsep tepat untuk menyelesaikan masalah, penjelasan keruntutan jawaban lengkap dan sistematis dan 

proses penyelesaian ketika melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan cara memberikan 

argumen untuk memperjelas pemecahan masalah. 

3 Kemampuan komunikasi matematika tertulis subjek bergaya belajar kinestetik (SK) dalam kategori baik 

dengan skor rata-rata 3 yakni penggunaan bahasa matematika masih terdapat kesalahan ketika menuliskan 

istilah namun tidak merubah arti, penggunaan konsep yang sesuai dengan tepat dalam pengaplikasian konsep 

untuk menyelesaikan masalah, keruntutan jawaban dalam menyelesaikan masalah dengan lengkap dan 

penjelasan proses penyelesaian untuk melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan benar; 

Kemampuan komunikasi matematika lisan subjek bergaya belajar kinestetik (SK) dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 2,5. yakni penggunaan bahasa matematika beberapa kesalahan penggunaan istilah yang 

digunakan untuk penyelesaian masalah, penjelasan pengunaan konsep kurang tepat untuk menyelesaikan 

masalah, penjelasan keruntutan jawaban lengkap, namun kurang sistematis dan proses penyelesaian dengan 

jelas untuk melakukan pemodelan, pengoperasian dan perhitungan dengan cara mempraktikkan kembali 

proses pemecahahan masalah dengan disertai beberapa gerakan ketika menjelaskan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ada atau tidak perbedaan kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan masalah antara metode pembelajaran Problem 

Posing dan metode pembelajaran Ekspositori pada materi persamaaan garis lurus 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 12 Surabaya.Penelitian ini adalah  penelitian 

kuantitatif dengan metode penelitian True Experimental Design yaitu Posttest-Only 

Control Design. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 12 

Surabaya yang terdiri dari 12 kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII D 

(kelas kontrol) dan VIII E (kelas eksperimen). Sampel ditentukan menggunakan 

metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan tes esai yang diberikan setelah penyampaian materi (posttest). Hasil 

dari posttest merupakan data hasil penelitian yang selanjutnya di analisa untuk 

menguji hipotesis. Data di analisa menggunakan beberapa uji statistic. Uji statistic 

tersebut adalah uji normalitas, homogenitas dan uji-t. Hasil analisa menujukkan hasil 

belajar peserta didik kelas kontrol =  dan rata-rata kelas eksperimen = , 

dan diperoleh thitung =  lebih besar dari nilai ttabel =1,995 atau thitung > ttabel , dengan 

taraf signifikan (α) = 0,05 maka Ho ditolak dan H diterima.Dari hasil analisa data di 

atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah ada perbedaan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah antara 

metode pembelajaran Problem Posing dan metode pembelajaran Ekspositori pada 

materi persamaaan garis lurus peserta didik kelas VIII SMP Negeri 12 Surabaya. 

 

Kata kunci: studi banding, kemampuan siswa, problem posing, ekspositori 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika berkaitan erat dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita.  Menurut Hobri (2008:151), 

matematika adalah ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam pengembangan sains dan teknologi[1]. 

Matematika merupakan sarana berpikir untuk menumbuhkembangkan daya nalar dan cara berpikir logis. Porsi 

mata pelajaran matematika diberikan lebih banyak daripada beberapa mata pelajaran lain. Faktanya sebagaian 

besar peserta didik masih merasa kesulitan memahami mata pelajaran matematika. Sebelum melakukan 

penelitian, penulis melakukan pengamatan pra penelitian. Pengamatan ini dilakukan bertepatan dengan kegiatan 

program Magang I yang berlangsung di SMP Negeri 43 Surabaya. Hasil pengamatan tersebut adalah terlihat 

banyak peserta didik SMP Negeri 43 Surabaya yang kurang antusias mengikuti pelajaran. Ini dikarenakan 

persepsi peserta didik terhadap mata pelajaran matematika  hanyalah deretan-deretan angka serta rumus yang 

membingungkan. Sehingga dalam pembelajaran matematika, peserta didik tidak cukup mampu menyelesaikan 

soal matematika. 

Menurut Ariyadi Wijaya (107: 2012), tuntutan yang terbatas pada penyelesaian soal matematika cenderung 

mengarahkan peserta didik untuk berpikir prosedural, menggunakan rumus tanpa memahami makna suatu 

rumus[2]. 

Untuk mempelajari matematika dilakukan inovasi baru cara penyampaian materi agar peserta didik dapat 

menyerap pelajaran dengan optimal menggunakan metode pembelajaran. Menurut Sutikno (2009: 88), metode 

pembelajaran adalah cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri peserta didik untuk  mencapai tujuan pembelajaran[3]. 

Terdapat berbagai bentuk model, strategi, pendekatan, maupun metode pembelajaran. Dengan adanya 

berbagai hal tersebut, diharapkan pendidik dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih mudah. 

mailto:nopret0708oke@gmail.com
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Peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan mudah pula. Namun tidak semua model, strategi, 

pendekatan maupun metode pembelajaran tersebut dapat diterapkan di semua situasi. Masing-masing memiliki 

kelebihan serta kekurangan. Dalam menggunakan metode pendidik dituntut untuk lebih kreatif. 

Metode pembelajaran dibagi menjadi beberapa, namun peneliti menggunakan metode pembelajaran Problem 

Posing dan metode pembelajaran Ekspositori. Menurut Suryanto (dalam Kristin 2009 : 28), Problem Posing 

merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Padanan katanya diartikan sebagai merumuskan masalah atau membuat 

masalah[4]. Sementara menurut Wina Sanjaya (2006:178), metode pembelajaran Ekspositori adalah metode 

pengajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari sekelompok pendidik kepada 

sekelompok peserta didik agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal[5]. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi perbandingan untuk membandingakan metode pembelajaran 

Problem Posing dan metode pembelajaran Ekspositori. Peneliti memilih menggunakan materi Persamaan Garis 

Lurus untuk peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. Materi dipilih karena berhubungan dengan 

berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-sehari. 

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ada atau tidak perbedaan 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah antara metode pembelajaran Problem Posing dan 

metode pembelajaran Ekspositori pada materi persamaaan garis lurus peserta didik kelas VIII. Manfaat 

penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pendekatan apa yang tepat untuk di 

gunakan dalam pembelajaran, sebagai perbandingan dalam memilih pendekatan pembelajaran apa yang lebih 

mudah untuk dipahami dan dapat dijadikan modal dalam mengembangkan imajinasi peserta didik. 

  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bentuk True-Experimental Design. Penelitian ini merupakan 

salah satu jenis penelitian Posttest-Only Control Group Design . Populasi pada penelitian adalah peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 12 Surabaya yang terdiri dari 12 kelas yaitu kelas VIII A hingga VIII L dengan jumlah 

peserta didik pada masing-masing kelas berjumlah antara 36 – 38 peserta didik. Sampel penelitian ini adlaah 

kelas VIII D dan kelas VIII E. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes. Dengan pengembangan instrument berupa soal tes 

uraian. Peserta didik pada kedua kelas akan di beri pemngajaran menggunakan dua metode yang telah 

ditentukan. Kemudian pada kedua kelas sampel tersebut dilakukan tes berupa tes uraian. Tes yang diberikan ini 

merupakan posttest. 

Data hasil penelitian yang telah ada, selanjutnya di analisis. Metode analisis data dilakukan dengan beberapa 

tahap. Pertama dilakukan uji homogenitas. Selanjutnya dilakukan uji normalitas oda kedua kelas sampel 

tersebut. Dan terakhir dilajukan uji-t untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat 

  

III. PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut ini. 

 

NILAI POSTTEST KELAS VIII-E 

NO. NAMA PESERTA DIDIK NILAI 

1.` Abrar Ghazy Rasendriya 78 

2. Amelia Cahya Syah Fitri 86 

3. Andi Nabila Fadiya 66 

4. Anggreani Desi Rahmadhani R 80 

5. Annora Levinawati 88 

6. Argatya Abid Nur Fadhlur 80 

7. Arraya Akhsa Putra Priyadizah 61 

8. Camelia Husin 88 

9. Cintya Ayu Kusuma Dewi 80 

10.  Dezaundra Ayesha Zachranie  79 

11. Eileen Florisa Hawa Setyabudi 74 

12. Gilang Fachri Razani 82 

13. Grace Lastha Olivia 60 

14. Hakan Alif Pramudya 70 

15. Hanif Jaya Dimyati 93 

16. Henokh Christvino Roso 87 

17. Irvan Maulana Hartono 92 

18. Jacynda Natalie Hidayat 100 

NO. NAMA PESERTA DIDIK NILAI 

19. Lokafita Diana Putri 80 

20. Moch. Andhika Ardhianto 70 

21. Muhammad Afif Alhalim 81 

22. Muhammad Dendy Setiawan 89 

 23. Nabila Putri Ariana 83 

24. Naufal Ramadhan Syahputra 97 

25. Naila Ve Rarie Sabina 86 

26. Nita Ayu Pitaloka 90 

27. Putri Dhiya Ayu Shofiyah 61 

28. Qurrotul Aini 69 

29. Raditya Haritsah  Ahmad 85 

30. Rajib Hayyi Janesha 69 

31. Razella Aprilia 72 

32. Reyhan Galis Pravangesta 86 

33. Rieke Faradhilla 94 

34. Satya Pandya Pramana 69 

35. Shafarida Rachmadyantoro 87 

36. Vivi Chintya Anggreini 87 
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NO. NAMA PESERTA DIDIK NILAI 

37. Yusuf Sgaquille Ammar A. N. 95 

NO. NAMA PESERTA DIDIK NILAI 

38. Revinza Nafidz Ramadhan 100 

 

Kelas VIII-E merupakan kelas eksperimen yang diajar menggunakan pengajaran problem posing. 

Selanjutnya adalah data hasil penelitian kelas VIII-D sebagai kelas control dan diberi pengajaran menggunakan 

pembellajaran ekspositori. 

 

NILAI POSTTEST KELAS VIII-D 

NO. NAMA PESERTA DIDIK NILAI 

1.` Adelia Kusuma Srikandi 90 

2. Ainaia Deaqiila Wahyudi 92 

3. Airlangga Bayu Taqwa  68 

4. Alfira Putri Ramadhami 87 

5. Anggita Jelita Fisdiana 57 

6. Anindya Maharani 70 

7. Aprilia Prameswari 72 

8.  Apriliya Safitri Ramadita 72 

9. Arif Candra Wirayuda 87 

10.  Arnelita Putri Febrianti 86 

11. Bagas Marzha Hernanda Putra 86 

12. Bagus Setiawan 86 

13. Diaz Galant Setya Putra 72 

14. Fadgham Azka Novanda Seman 58 

15. Farra Fayza Wahyuningrum 78 

16. Febrianti Putri Samudro 68 

17. Feyza Rizqia Ramadhani 65 

18. Gilang Ardyansyah 69 

19. Ita Dwi Septiani 68 

NO. NAMA PESERTA DIDIK NILAI 

20. Mikhael Hendi Darmawan 80 

21. M. Fauzan Maulana Syahroni 60 

22. Moses Setyawan Santoso  74 

23. Muchamad Bintang Alif R. 63 

24. Muhammad Aufa Ghozi Adli L. 80 

25. Muhammad Haekal Talib 71 

26. Nabilah Ardelia 63 

27. Nadhifa Nakheisa Mutiara R. 74 

28. Naila Lauza 60 

29. Nandina Metafani 79 

30. Nasrullah Adhipramana N. 72 

31. Nathaniela Sabitah Haq 81 

32. Nuraini Safitri 71 

33. Pravria Farah Zain 81 

34. Ratih Amalia Soekisno 79 

35. Rezha Mahendra Putra 75 

36. Rifana Rizki Maulida Ummah 85 

37. Samuel Maruba Manik 85 

38. Shadrina Rizki Amalia 75 

 Uji data yang pertama dilakukan adalah uji normalitas data. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

kedua kelompok sampel berasal dari kelompok normal atau bukan. Uji normalitas data dilakukan menggunakan 

uji chi kuadrat. Hasil analsisis kelas eksperimen di dapatkan nilai  dan . 

Sehingga  , maka H0 diterima. Artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Sedangkan hasil analisis kelas kontrol di dapatkan nilai  dan . Sehingga 

 , maka H0 diterima. Artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Setelah memlakukan uji normalitas, selanjutnya  di lakukan uji honegitas. Uji homogenitas dilakukan 

dengan melakukan uji F. Dari hasil analisis dapatkan nilai  dan . Sehingga 

 , maka H0 diterima. Artinya data penelitian ini adalah homogen.  

Karena hasil analisis menyatakan bahwa sampel penelitian adalah sampelaka yang norma dan varians dari 

sampel adalah homogen,  selanjutnya dilakukan uji-t. 

Uji-t dilakukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.  Berdasarkan 

analisa yang dilakukan, diperoleh nilai  dan . Sehingga  , maka 

H0 di tolak. Artinya ada perbedaan kemampuan peserta didik dalam memecahkan pembelajaran Problem Posing 

dan Ekspositori. Hasil tersebut di sajikan dalam sebuah kurva penolakan hasil analisa sebagai berikut. 

 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa: 

 “Ada perbedaan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah antara metode pembelajaran 

Problem Posing dan metode pembelajaran Ekspositori pada materi persamaaan garis lurus peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 12 Surabaya.” 
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Saran  

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Untuk Pendidik Matematika 

a. Dalam menyampaikan materi Persamaan Garis Lurus khususnya sub materi Gradien, pendidik dapat 

memilih menggunakan metode pembelajaran Problem Posing dalam menyampaikan materi.  

b. Sebaiknya lebih kreatif untuk menciptakan suasana menyenangkan dalam proses belajar mengajar. 

2. Untuk Peserta Didik 

a. Sebagai peserta didik yang baik, sebaiknya selalu menghargai pendidiknya dalam keadaan apapun. 

b. Senantiasa memberikan perhatian pada setiap materi yang disampaikan pendidik, pada mata peajaran 

matematika maupun mata pelajaran lain. 

3. Untuk Wali Murid 

a. Sebaiknya selalu mendampingi si anak dalam belajar, sehingga dapat memantau perkembangan si anak. 

b. Sebaiknya mengontrol aktivitas rutinitas si anak sehingga tidak ada kegiatan yang mengganggu waktu 

belajar si anak.  

4. Untuk pembaca atau peneliti lain 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam memperbanyak wawasan dalam dunia pendidikan. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian lain yang berkaitan. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pemberian tugas merupakan 

salah satu metode yang sangat tepat dan bermanfaat agar siswa mampu memahami 

pelajaran matematika yakni dengan memberikan tugas baik secara kelompok maupun 

perorangan (individu). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh pemberian tugas kelompok dan individu terhadap prestasi belajar 

matematika siswa SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016/2017 pada pokok 

bahasan bentuk aljabar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, yakni tes 

subyektif dan tes obyektif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji t 

dan uji hipotesis.  Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016/2017  dan yang terpilih 

menjadi sampel penelitian adalah siswa-siswi kelas VII D sebagai kelas eksperimen 

(yang diberi tugas kelompok) dan kelas VII E sebagai kelas control (tugas individu). 

Berdasarkan analisis data yang menggunakan uji t, dengan taraf signifikan α = 5% 

diperoleh thitung= 6,01 dan diperoleh ttabel= 1,99547 maka thit > ttabel ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima. Maka hasil  analisis data yang diperoleh menunjukkan ada 

pengaruh pemberian tugas kelompokdan individu terhadap prestasi belajar 

matematika siswakelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci: Tugas Kelompok, Tugas Individu dan Prestasi Belajar. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun manusia,secara umumnya kehidupannya lebih 

tertata. Pada gilirannya manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Karena itu, pendidik 

dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak membuat keslahan-kesalahan mendidik. Sebab kesalahan 

mendidik bisa berakibat fatal karena sasaran pendidikan adalah manusia (Umar Tirtharahardja dan S.L. La Sulo, 

2005)[1]. 

Pendidikan matematika merupakan alat mengkomunikasikan gagasan melalui simbol-simbol sebagai hasil 

pemikiran matematis seseorang. Oleh karena itu, Matematika dapat dipandang sebagai bahasa atau alat untuk 

mengkomunikasikan suatu gagasan secara terstruktur. Seseorang dapat dikatakan memiliki kemelekan 

matematika apabila dapat menggunakan matematika sebagai alat atau bahasa untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan.Perlu diketahui bersama, sebagian besar siswa masih kesulitan memahami atau menguasai materi-

materi mata pelajaran matematika, hanya sebagian kecil siswa yang menyukai pelajaran matematika. Antara 

siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 75% dan yang tidak menyukai matematika 25%. Fakta ini 

diakui sebagian besar guru-guru di Indonesia dan sejatinya ini menjadi hambatan tersendiri dalam mengajar 

mata pelajaran matematika (Buchori, Mochtar, 1994)[2].Adapun hambatan lain dikarenakan guru dalam memilih 

metode pembelajaran kurang tepat. menurut Moedjiono dan Dimyati(dalam Fifin Faridlotul Umroh,2015)[3]. 

Sebuah strategi pembelajaran terkadang tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan satu pokok bahasan, selain 

itu mereka juga berpendapat bahwa sebuah strategi untuk satu pokok bahasan  diperbolehkan menggunakan 

lebih dari satu metode pembelajaran (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2010:96)[4]. Dalam proses 

mengajar, seorang pendidik tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode mengajar, akan tetapi harus 
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menggunakan beberapa metode mengajar yang digunakan secara bervariasi agar pengajaran tidak 

membosankan. Sebaliknya dapat menarik perhatian siswa. 

Merujuk pemikiran di atas, salah satu metode yang digunakan adalah dengan pemberian tugas kepada 

siswa baik secara kelompok maupun  individu. Pemberian tugas dapat diartikan sebagai suatu format interaksi 

belajar-mengajar yang ditandai dengan adanya satu tugas atau lebih yang diberikan oleh guru, dimana 

penyelesaian tugas-tugas tersebut dapat dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok sesuai dengan 

perintahnya (Mudjiono & Dimyati, 2002:97)[5]. metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar”. Tugas biasanya bisa dilaksanakan di 

rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan ditempat lainnya. Tugas merangsang anak untuk aktif belajar, baik 

secara individual maupun secara kelompok. Karena itu, tugas dapat diberikan secara individual, atau dapat pula 

secara kelompok (Djamarah dan Zain,1996:96-97)[6]. Pemberian tugas ini sebagai salah satu cara penyampaian 

pembelajaran yang dirancang untuk siswa agar bersemangat mencari dan menemukan sendiri jawaban-jawaban 

atau tugas yang diberikan guru (R. Soedjadi, 2000:45)[7].Tugas kelompok di dalam kelas merupakan kegiatan 

yang diberikan oleh guru dan dilaksanakan di dalam kelas. Tugas kelompok di dalam kelas biasanya berupa 

diskusi kelompok. Menurut Nana Sudjana, diskusi adalah tukar menukar infomasi, pendapat dan unsur 

pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti 

tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama” (Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan Zain, 2010:87)[8]. Tugas individu merupakan suatu cara mengajar yang dilakukan guru dengan 

memberikan tugas dan siswa melaksanakan tugas secara mandiri. Guru memberikan permasalahan agar 

merangsang siswa untuk berpikir kritis, sehingga siswa berkembang sesuai dengan yang diharapkan yaitu siswa 

dapat menemukan sendiri pemahaman matematika yang diberikan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

penelitian Pengaruh pemberian tugas kelompok dan individu terhadap prestasi belajar matematika Siswa kelas 

VII SMP Hangtuah 1 Surabaya 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh 

pemberian tugas kelompok dan individu terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan bentuk 

aljabar siswa kelas VII SMP Hangtuah 1 Surabaya. 

Setiap mengadakan penelitian pasti tidak akan terlepas dari adanya tujuan yang ingin di capai. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu persiapan yang matang dan sempurna agar tujuan tersebut dapat 

terwujud sesuai dengan keinginan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian tugas kelompok dan individu terhadap prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan bentuk aljabar siswa kelas VII SMP Hangtuah 1 Surabaya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi mahasiswa, peserta didik, 

guru, sekolah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu mata pelajaran terutama bidang studi matematika 

dalam proses belajar-mengajar yang lebih efektif. 

1. Bagi Peneliti  

a. Untuk mengembangkan buah pikiran dalam meningkatkan mutu prestasi belajar siswa dengan pemberian 

tugas secara kelompok dan diberi tugas secara indiividu 

b. Untuk menambahkan pengetahuan yang diperoleh selama berada dibangku kuliah serta untuk lebih 

mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penerapan dalam dunia pendidikan 

2. Bagi Mahasiswa  

a. Dapat menambah wawasan dengan pemberian tugas pada bidang studi matematika 

b. Dapat mendewasakan mahasiswa dalam berfikir dan mengidentifikasi problem pendidikan 

3. Bagi peserta didik, memberikan cara belajar matematika yang efektif agar siswa mempunyai prestasi belajar 

yang di harapkan. 

4. Bagi Guru  

a. Memberikan alternatif atau metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan 

materi matematika 

b. Untuk membantu para guru dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan proses 

belajar mengajar khususnya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

c. Membantu untuk mengamati permasalahan yang menghambat jalannya proses belajar mengajar 

5. Bagi Sekolah  

a. Sebagai tolak ukur kualitas pendidikan disekolah terutama bidang studi matematika 

b. Sebagai sumbangan kepada guru atau calon guru, bahwa salah satu alternatif untuk meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa dapat dilakukan dengan metode pengajaran pemberian tugas 

c. Meningkatkan rasa tanggung jawab, sebagai pendidik yang bertangggung jawab atas tercapainya tujuan 

pendidikan. 

d. Bagi orang tua, dengan peneliti ini diharapkan orang tua siswa agar lebih meningkatkan  pengawasan dan 

bimbingan serta bantuan kepada anaknya dalam usaha belajar 
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II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian sangat diperlukan sekali untuk menyusun laporan setelah peneliti mengadakan 

penelitian. Dalam penelitian, untuk memperoleh data-data yang akurat dan hasil yang diharapkan maka peneliti 

harus menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu guna mencapai tujuan penelitian. Menurut M. Iqbal 

Hasan (2002:21) bahwa metode penelitian adalah tata cara bagaimana penelitian dapat dilaksanakan[9]. 

Dengan demikian, metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Dalam hal ini 

penulis akan memberi uraian tentang metode yang digunakan  

1. Rancangan penelitian  

Rancangan penelitian Untuk mencapai tujuan-tujuan diperlukan suatu desain atau rancangan penelitian 

yang merupakan tahapan proses yang diperlukan dalam merencanakan dan melaksanakan. Agar suatu penelitian 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan rancangan penelitian yang sistematis. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas D adalah siswa yang diberi tugas kelompok sedangkan E adalah siswa yang 

diberi tugas individu, masing-masing diberikan tes yang sama, hasil tes dari kelas yang diberi tugas secara 

kelompok dan kelas yang diberi tugas individu dibandingkan. 

2. Populasi dan sampel  

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya 

tahun ajaran 2016-2017 yang terdiri dari 2 kelas. Adapun alasan penulis memilih populasi ini karena penulis 

mengajar di SMP Hang Tuah 1 surabaya, sarana dan prasarana yang dimiliki cukup mendukung penelitian ini. 

Kondisi ekonomi orang tua cukup baik serta kegiatan proses belajar mengajarnya cukup tertib sedangkan untuk 

sampel peneliti dapat mengambil sebagaian saja dari seluruh obyek/ populasi yang telah ditetapkan. Dengan 

mengambil sebagian dari populasi untuk dipilih menjadi  sampel dalam populasi yaitu kelas VII D dan VII 

E.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes yaitu melalui tes obyektif dan 

tes subyektif.Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 1) menyusun soal tes pada 

pokok bahasan bentuk aljabar 2) mengkonsultasikan soal tes tersebut dengan guru bidang studi matematika 3) 

mengoreksi hasil pekerjaan siswa 4) memberi skor hasil pekerjaan siswa, 5)Mengolah dan menganalisir skor 

hasil pekerjaan siswa.Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui uji tes dan uji 

hipotesis. 

3. Analisis data 

 Sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh penulis adalah uji t, 

dengan rumus sebagai berikut: 

 Rumus dengan menggunakan uji T: 
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 Uji hipotesis  

a) Merumuskan H0 dan H1 

Ho: µ1= µ2 : Tidak ada perbedaan hasilbelajar matematika antara siswa   yang diberi tugas 

kelompok dan individu  

H1: µ1≠ µ2: Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa  yang diberi tugas kelompok dan 

individu. 

b) Menentukan taraf signifikasi (a = 0,05) atau 5 % 

c) Perhitungan nilai t  

d) Menetukan kriteria penerimaan Ho 
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III. PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Dalam hasil penelitian akan dipaparkan 1) tahapan persiapan penelitian diantaranya, menentukan jadwal 

penelitian dan menyusun proposal penelitian,2) tahapan pelaksanaan penelitian yakni di SMP Hang Tuah 1 

Surabaya:  dan 3) penyajian data berupa daftar nilai siswa yang diberi tugas secara kelompok (X1) dan tugas 

individu (X2) dengan jumlahsiswa 35 Berikut sampel hasil nila kelas VII D dan VII E. 

Tabel nilai siswa yang diberi tugas kelompok (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nilai siswa yang diberi tugas kelompok (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembahasan  

Dari data yang diuraikan diatas dapat dibuat tabel persiapan untuk statistik uji-t dalam menganalisis hipotesis 

pengaruh pemberian tugas kelompok (X1) dan tugas individu (X2). 

Untuk menguji hipotesis yang berbunyi “pengaruh pemberian tugas kelompok dan individu terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Hang Tuah I Surabaya.” Langkah –langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a. Menentukan hipotesis  

H0 : µ1= µ2     : Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diberi tugas kelompok 

dan individu    

H1:µ1≠µ2    :Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diberi tugas kelompok dan 

individu    

b. Menentukan taraf signifikasi (α = 0,05 atau5 % 

Dengan derajat kebebasan (dk)  = + - 2 

                                                             = 35+35-2 

                           = 68 

c. Menghitung nilai t 

d. Daftar tabel distribusi t 

Nilai  = t  

                = t  

                 = t (0,025; 68) = 1,99547 

No Nilai  

1 80 

2 65 

3 85 

4 85 

5 85 

6 70 

7 75 

8 90 

9 90 

10 80 

11 95 

12 95 

 

No Nilai  

13  75 

14 75 

15 90 

16 80 

17 85 

18 75 

19 65 

20 70 

21 75 

22 80 

23 80 

24 65 

 

No Nilai 

25 80 

26 85 

27 75 

28 80 

29 80 

30 75 

31 85 

32 85 

33 70 

34 70 

35 65 

 

No Nilai  

1 65 

2 65 

3 70 

4 70 

5 55 

6 55 

7 60 

8 65 

9 70 

10 65 

11 75 

12 80 

 

 

No Nilai  

13 75 

14 75 

15 80 

16 60 

17 65 

18 70 

19 55 

20 75 

21 70 

22 60 

23 75 

24 65 

 

No Nilai 

25 70 

26 75 

27 60 

28 70 

29 75 

30 65 

31 63 

32 55 

33 70 

34 60 

35 65 
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Jadi distribusinya yaitu:  

 diterima apabila – 1,99547 ≤ ≤ 1,99547 

 ditolak apabila >1,99547 atau . < -1,99547 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa ” Terdapat 

pengaruh pemberian tugas kelompok dan individu terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

aljabar  siswa SMP Hang Tuah 1 Surabaya kelas  VII  

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagi para pendidik diharapkan tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode mengajar, 

akan tetapi harus menggunakan beberapa metode mengajar yang digunakan secara bervariasi agar 

pengajaran tidak membosankan. Sebaliknya dapat menarik perhatian siswa.  

2. Bagi peneliti disarankan untuk mengembangkan buah pikiran dalam meningkatkan mutu prestasi 

belajar siswa dengan pemberian tugas kelompok dan tugas individu.  
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Pengembangan Hand Out Berbentuk Komik untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar  
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Motivasi belajar merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting 

untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa di sekolah. Pentingnya motivasi belajar 

siswa ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi para guru ketika mereka melakukan 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan harus dapat membuat 

siswa termotivasi mengikuti proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat 

membuat siswa termotivasi adalah ketika guru menggunakan bahan ajar yang 

menarik. Hand out berbentuk komik adalah bahan ajar yang dapat membuat sisw 

tertarik khususnya siswa tingkat SD. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan 

sebuah pengembangan hand out berbentuk komik dengan tujuan untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Pengembangan yang dilakukan menggunakan model 

pengembangan Dick n Carey. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan 

penyebaran angket. Pada penelitian ini akan dilakukan 3 uji yaitu uji ahli isi, uji ahli 

desain, dan uji kelompok kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa pada hasil uji isi hand out yang dikembangkan berada 

dalam kategori baik, akan tetapi di awal hand out harus ditambahkan standart 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Seiring dengan hal tersebut, pada hasil 

uji ahli desain juga berada dalam kategori baik dengan saran yang diberiikan adalah 

perbaikan pada bagian cover yang harus mengandung semua tokoh dalam komik. 

Hasil penelitian yang terakhir adalah dari uji lapangan yang menunjukkan siswa 

memberikan respon yang posttif dan lebih termotivasi untuk belajar. 

 

 Kata kunci:  pengembangan hand  out, komik, motivasi belajar 

I. PENDAHULUAN 

Bahan ajar yang digunakan oleh seorang guru di sekolah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Pemilihan bahan ajar yang tidak cocok justru dapat menghambat proses 

berpikir siswa dan menghambat kreativitas mereka ketika mereka menerima pelajaran di sekolah. Oleh karena 

itu, seharusnya seorang guru tidak cukup hanya menguasai materi saja, tetapi seharusnya seorang guru juga 

dapat kreatif ketika memilih bahan ajar yang akan digunakan. Hal ini seiring dengan hasil penelitian Alawiyah 

(2015)[1] yang menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran 

matematika dengan menggunakan bahan ajar diagnosis berbasis komik matematika sehingga siswa tidak merasa 

bosan. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa matematika masih 

dijadikan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh para siswa khususnya siswa pada tingkatan 

sekolah dasar. Rumus yang rumit dan ditambah tampilan bahan ajar yang tidak menarik membuat mereka 

merasa ngantuk serta bosan mengikuti pelajaran matematika. Kurangnya motivasi yang dimilki siswa  terhadap 

pelajaran matematika membuat prestasi mereka juga menurun. Akibat dari penurunan prestasi siswa ini adalah 

kualitas sekolah juga semakin menurun. Jika hal ini tidak segera ditangani secara intensif, maka tidak menutup 

kemungkinan akan lebih banyak siswa tidak menyukai pelajaran matematika di tingkat dasar sehingga ketika 

mereka memasuki sekolah ke tingkat yang lebih tinggi mereka juga akan tidak menyukai matematika. 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang artinya alasan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Mc. Donald 

yang dikutip oleh Oemar hamalik (2002:1973)[2]  motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif, dan reaksi untuk mencapai tujuan, juga sebagai dorongan 

dari dalam diri seseorang dan dorongan ini merupakan motor penggerak. Sedangkan Crow yang dikutip oleh A. 

Tabrani R (1994:121)[3], memperjelas pentingnya motivasi belajar siswa atau motivasi dalam belajar, yaitu 

bahwa belajar harus diberi motivasi dengan berbagai cara sehingga minat yang dipentingkan dalam belajar itu 

dibangun dari minat yang telah ada pada diri anak. Motivasi belajar ini erat kaitannya dengan prestasi belajar 
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siswa  di sekolah. Seorang siswa yang termotivasi saat mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas akan 

lebih mudah dalam memahami  konsep materi yang diajarkan, sehingga di akhir pembelajaran akan 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. 

Hand out adalah salah satu bahan ajar sederhana yang biasa digunakan oleh beberapa guru di sekolah. 

Hand out sebenarnya dapat membantu para siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan mudah. Menurut 

Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2013:80)[4] hand out memiliki beberapa fungsi dalam 

pembelajaran diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat; 

2. Sebagai pendamping penjelasan pendidik; 

3. Sebagai bahan rujukan peserta didik; 

4. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar; 

5. Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan; 

6. Memberi umpan balik; 

7. Menilai hasil belajar; 

Akan tetapi, jika melihat fakta yang terjadi di lapangan masih ada beberapa hand out yang justru membuat 

para siswa merasa bosan. Hal ini dikarenakan tampilan hand out yang kurang menarik dan tingkat bahasa hand 

out yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan usia siswa sebagai pengguna. Hand out yang baik adalah hand out 

yang dibuat sendiri oleh para pengajar dengan mempertimbangkan banyak aspek  terutama aspek pengguna 

yang tidak lain adalah siswa. Sebelum merancang sebuah hand out hendaknya seorang guru harus mengadakan 

beberapa hal diantaranya yaitu mengidentifikasi kurikulum yang digunakan dan mencari informasi tentang 

karakteristik siswa mereka di sekolah. 

Komik bukan hal yang asing lagi khususnya di kalangan siswa yang masih duduk di tingkat sekolah dasar. 

Komik berasal dari bahasa Belanda yaitu “komiek” yang artinya adalah pelawak. Sedangkan dalam bahasa 

Yunani komik berasal dari kata “ komikos” yang berarti bersuka ria atau bercanda. Menurut Scout Mc Cloud 

dalam Waluyanto (2005:51) [5]berpendapat bahwa komik adalah gambar-gambar serta lambang-lambang lain 

yang berdekatan dalam urutan tertentu, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan 

estesis dari pembacanya. Sedangkan menurut Sudjana dan Rivai dalam Hermawan (2011)[6] media komik dalam 

proses belajar mengajar menciptakan minat para siswa, mengefektifkan proses belajar mengajar, dapat 

meningkatkan minat belajar dan menimbulkan minat apresisasinya. Fakta yang terjadi di lapangan adalah 

kebanyakan siswa khususnya siswa di kalangan tingkat sekolah dasar rela menghabiskan waktunya berjam-jam 

bahkan berhari-hari hanya untuk membaca komik. Gambar dan desain yang menarik menjadi alasan mereka 

menyukai komik. Kegemaran membaca komik seharusnya dapat dimanfaatkan oleh kalangan pendidik untuk 

memasukkan materi pelajaran ke dalam bemtuk komik. Bahan ajar yang didesain sesuai dengan kegemaran 

siswa akan lebih mudah diterima dan digunakan. Siswa akan dengan senang hati untuk mempelajari materi 

mereka tanpa dipaksa ataupun diperintah oleh seorang guru.  

Dalam pembuatan media komik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Tema dan cerita 

 Hal utama yang perlu dipikirkan dalam proses pembuatan media komik yaitu memikirkan tema dari 

cerita komik kita, bisa berupa perjalanan, petualangan dan sebagainya. 

2. Karakter 

 Karakter atau tokoh dalam sebuah komik juga harus diperhatikan karena karakter tersebut merupakan 

bagian dari jalannya sebuah cerita dalam komik sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memahami isi 

dari cerita komik yang dibaca. 

3. Gaya gambar 

 Gaya visual akan menjadi aspek pertama yang ditemui pembaca. Ada beberapa gaya gambar yang 

dapat dipilih untuk dijadikan referensi diantaranya yaitu Anime/Mannga, American Superhero dan 

sebagainya. 

4. Format 

 Secara umum format dibagi menjadi 3 jenis yaitu komik single frame, komik strip dan komik page. 

Komik single frame biasanya hanya untuk komedi. Jenis komik ini tidak memerlukan pengaturan yang 

banyak karena hanya bergantung pada visual lucu. Sedangkan komik strip lebih banyak memiliki frame 

dibandingkan single frame. Komik jenis ini biasanya paling populer untuk kebanyakan komik web dan 

lelucon harian. 

5. Draft Cerita 

 Draf cerita merupakan dasar dari rentetan peristiwa yang akan kita buat gambarnya. Pada draft cerita 

biasanya sudah dibuat bentuk panel-panel per lembar walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. 

6. Sketsa Kasar 

 Sketsa kasar merupakan gambar-gambar kasar yang menjadi dasar dari gambar jadi Pada sketsa kasar 

sebaiknya kita mengatur proporsi karakter, sudut pandang, back ground, dan lainnya.  
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7. Gambar Jadi 

 Gambar jadi merupakan hasil gambar yang telah selesai dikerjakan. Gambar ini merupakan hasil akhir 

yang akan dinikmati para pembaca komik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan sebuah penelitian untuk dapat mengatasi permasalahan 

siswa yang memiliki motivasi belajar rendah khususnya pada mata pelajaran matematika di tingkat sekolah 

dasar. Salah satu penelitian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengadakan penelitian tentang 

pengembangan bahan ajar berbentuk media komik. Penelitian ini dianggap sebagai solusi yang tepat karena ada 

dua penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh Indaryati Jailani dan Nuroeni. Hasil penelitian Indaryati, 

Jailani (2015) menunjukkan hasil bahwa media komik pebelajaran matematika yang digunakan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sebesar 0, 65 tergolong sedang (menurut skala gain), sedangkan prestasi 

belajar siswa sebsar 0,73 tergolong kategori tinggi (menurut skala gain). Sedangkan menurut hasil penelitian 

yang dilakukan  Nuroeni dkk (2013)[7] pengembangan multimedia komik menunjukkan hasil yang sangat baik 

karena dari 36 siswa hanya 5 siswa yag tidak tuntas KKM.  

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD terhadap mata 

pelajaran matematika khususnya pada materi kelipatan dan faktor bilangan dengan cara pengembangan hand out 

yang dirancang dalam bentuk sebuah komik. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah bagi sekolah dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena siswa termotivasi untuk belajar, bagi guru sebagai bahan 

ajar alternatif yang dapar digunakan untuk memunculkan kembali motivasi belajar siswa., dan bagi siswa dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga proses belajar mengajar matematika lebih menyenangkan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan suatu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu hal sehingga menghasilkan produk baru yang memiliki 

nilai lebih dari sebelumnya. Dalam penelitian pengembangan bahan ajar ada beberapa model yang dapat 

digunakan diantaranya yaitu model pengembangan Tiagarajan, model pengembangan Dick n Carey dan 

sebagainya.  Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Dick n 

Carey.  

Subyek penelitian ini adalah 5 siswa kelas 4 SDN Jukong 2 Kec. Labang Kab. Bangkalan yang dipilih 

secara acak oleh peneliti. Instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian yaitu lembar 

angket. Lembar angket yang digunakan terdiri dari 3 jenis yaitu lembar angket penilaian ahli isi/konten, lembar 

angket penilaian ahli desain, serta lembar angket uji coba pengguna. Lembar angket ahli isi/konten akan 

diberikan kepada seorang guru di sekolah dasar yang menjadi pakar tentang materi. Lembar angket ini diberikan 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah bahan ajar yang sudah dikembangkan layak digunakan atau tidak dari 

segi isi/konten. Jika dalam hasil angket menunjukkan bahwa hand out yang dikembangkan tidak sesuai dengan 

isi/konten, maka peneliti akan memperbaiki kembali hand out tersebut sebelum diuji cobakan pada siswa. 

Sedangkan lembar angket ahli desain akan diberikan oleh peneliti kepada seseorang yang ahli dalam bidang 

desain. Pemberian angket ini bertujuan untuk mengetahui apakah hand out yang sudah dikembangkan sudah 

layak digunakan atau tidak dilihat dari aspek desain. Angket yang terakhir akan diberikan kepada subyek 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah hand out yang dikembangkan dapat membuat siswa 

termottivasi belajar matematika atau tidak.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan instrumen yang digunakan yaitu 

menggunakan teknik pemberian lembar angket kepada guru matematika di sekolah selaku ahli isi, kemudian 

pemberian angket kepada ahli desain serta pemberian angket  kepada setiap siswa selaku subyek penelitian. 

Setelah data diperoleh, maka akan diadakan analisis data. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan 

untuk lembar angket  ahli isi dan ahli desain adalah berupa penjumlahan skor yang diperoleh dri masing-masing 

ahli kemudian dilihat kategorinya. Jika skor tersebut berada dalam kategori baik ataupun sangat baik, maka hand 

out yang dikembangkan akan langsung diujicobakan pada subyek penelitian. Akan tetapi, jika masih ada saran 

perbaikan yang diberikan oleh ahli isi maupun ahli desain, maka peneliti akan memperbaiki kembali hand out 

yang telah dikembangkan dalam bentuk komik sesuai dengan saran yang diberikan oleh kedua ahli. Sedangkan 

analisi data untuk lembar angket respon uji coba pengguna akan dianalisis dengan menghitung skor yang 

diberikan oleh setiap pengguna terhadap masing-masing item kemudian akan disajikan dalam bentuk persentase. 

Pengembangan dengan model ini dilakukan melalui 5 tahap sesuai dengan tahap pengembangan model 

Dick n Carey. Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu menetapkan mata pelajaran yang dikembangkan. 

Penetapan mata pelajaran ini didapatkan peneliti berdasarkan hasil observasi di sekolah mata pelajaran apa yang 

masih belum banyak diminati siswa di sekolah. Tahap yang kedua adalah mengidentifikasi kurikulum mata 

pelajaran yang dikembangkan. Tahap ini dilakukan agar materi yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum 

yang digunakan di sekolah tempat penelitian. Tahap ketiga yaitu merumuskan langkah-langkah pengembangan. 

Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan peneliti yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, menganalisis 

tujuan pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Menyusun hand out merupakan 
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tahap keempat dari tahap pengembangan Dick n Carey. Tahap ini merupakan tahap inti dalam pnelitian karena 

pada tahap inilah peneliti mulai membuat hand out. Hal-hal yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu 

membuat alur cerita, mengenalkan tokoh, membuat sketsa komik, mewarnai komik, membuat naskah/dialog 

pada komik, serta melakukan proses pencetakan komik. Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian 

pengembangan ini adalah tahap uji coba serta revisi hand out yang telah dikembangkan.  Untuk lebih jelasnya 

berikut ini adalah rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengembangan hand out berbentuk komik yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 

model pengembangan Dick n Carey, bertujuan untuk menghasilkan suatu hand out berbentuk komik dengan 

materi faktor dan kelipatan bilangan. Berdasarkan langkah-langkah model pengembangan Dick n Carey yang 

telah diuraikan pada Bab II, maka diperoleh hasil pengembangan hand out berbentuk komik materi faktor dan 

kelipatan bilangan.secara rinci seperti berikut. 

Hand Out Berbentuk Komik Pada Materi Faktor dan Kelipatan Bilangan 

Tahap Pengembangan Hand Out Komik 

Tahap 1 Menetpkan mata pelajaran matematika untuk dikembangkan 

Tahap 2 Mengidentifikasi kurikulum KTSP sesuai dengan kurikulum yang digunakan di 

sekolah tempat diadakan penelitian  

Tahap 3 Merumuskan langkah-langkah pengembangan: 
1) Identifikasi tujuan pembelajaran 

2) Menganalisis tujuan pembelajaran 

3) Mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa 

 

 

Tahap 4 Menyusun hand out yang dikembangkan 

1) Alur cerita    4) Pewarnaan komik 
2) Pengenalan tokoh   5) Pembuatan naskah/dialog komik 

3) Pembuatan sketsa komik  6) Pencetakan komik 

 

Tahap 5 Uji coba dan revisi model pengembangan 

1) Uji coba tim 

Ahli konten/isi materi – analisis data – revisi 1  

Ahli desain – analisis data – revisi 2 

2) Uji coba pengguna 

siswa – analisis data – revisi 3 
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A Deskripsi Hasil Tahap Menetapkan Mata Pelajaran Matematika Untuk Dikembangkan 

 Tahap menetapkan mata pelajaran adalah langkah awal dari tahapan model pengembangan Dick n 

Carey. Tahapan ini bertujuan untuk memperjelas peneliti bahwa mata pelajaran yang dikembangkan adalah 

benar-benar mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik hand out yang dikembangkan. Dalam 

melaksanakan tahapan awal ini peneliti melakukan beberapa prosedur yaitu mengamati mata pelajaran 

yang ada di tingkat kalangan sekolah dasar, mencari informasi tentang hand out yang biasa digunakan guru 

ketika mengajarkan sebuah konsep, dan menetapkan mata pelajaran yang dipilih yaitu mata pelajaran 

matematika.  

 Selain peneliti menetapkan mata pelajaran yang akan dikembangkan, peneliti juga menetapkan materi 

ajar yang akan  dipelajari siswa yaitu materi faktor dan kelipatan bilangan. Konsep dasar materi ini sangat 

penting karna materi ini akan digunakan ketika menentukan FPB dan KPK. Selain itu, materi ini cukup 

sulit untuk siswa jika hanya diterangkan dengan lisan, sehingga pengembangan hand out berbentuk komik  

ini sangat cocok.  

B Deskripsi Hasil Tahap Mengidentifikasi Kurikulum Yang Digunakan 

 Setelah tahap pertama selesai dilaksanakan, maka peneliti melakukan tahap kedua yaitu 

mengidentifikasi kurikulum yang digunakan di sekolah tempat diadakan penelitian. Hasil dari identifikasi 

ke sekolah ternyata di sekolah tempat penelitian masih menggunakan kurikulum yang lama yaitu 

kurikulum KTSP. Pada kurikulum tersebut, materi faktor dan kelipatan bilangan diajarkan pada kelas IV 

SD semester ganjil. Hal ini sangat cocok dengan yang direncanakan oleh peneliti yaitu mengadakan 

penelitian dengan subyek siswa kelas IV SD  dan waktu pelaksanaannya adalah semester ganjil.  

C Deskripsi Hasil Tahap Merumuskan Langkah-Langkah Pengembangan 

 Tahap merumuskan langkah-langkah pengembangan pada penelitian ini ada 3 langkah yaitu 

identifikasi tujuan pembelajaran, menganalisis tujuan pembelajaran, dan mengidentifikasi tingkah laku 

serta karakteristik siswa. Setelah materi pelajaran dan kurikulum yang akan digunakan ditetapkan, maka 

peneliti mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran dilakukan oleh peneliti 

dengan menganalisis standart kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum KTSP. Hasilnya, 

tujuan pembelajaran dari hand out yang dikembangkan adalah siswa dapat menjelaskan faktor bilangan,  

kelipatan bilangan, dan bilangan prima  

 Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, maka peneliti menganalisis tujuan tersebut. Hal ini bertujuan 

untuk menjadikan dasar bagi peneliti ketika mulai mengembangkan hand out. Hasil dari analisis tersebut 

adalah hand out tentang  kelipatan bilangan akan dirancang dengan melihat lompatan dari katak yang 

berulang, sedangkan hand out tentang faktor bilangan dan bilangan prima akan dirancang dengan 

pertandingan menyebutkan faktor-faktor bilangan. 

 Langkah terakhir dari tahap merumuskan langkah-langkah pengembangan yaitu mengidentifikasi 

tingkah laku dan karakteristik siswa. Tujuan tahap ini dilakukan adalah agar pengembangan hand out ini 

benar-benar sesuai dengan karakteristik pengguna yang tidak lain adalah siswa. Hasil identifikasi pada 

tahap ini yaitu bahwa siswa yang akan dijadikan subyek penelitian memiliki karakteristik yang mudah 

bosan saat membaca buku yang terlalu tebal dan berisi tulisan saja. Akan tetapi, mereka punya kebiasaan 

yang hampir sama yaitu senang untuk membaca komik atau buku bacaan yang bergambar. Dari hasil 

identifikasi ini secara umum dapat disimpulkan bahwa hand out berbentuk komik yang akan 

dikembangkan sangat cocok dengan karakteristik subyek penelitian.   

D Deskripsi Hasil Tahap Menyusun Hand Out Yang Dikembangkan 

Berdasarkan hasil tahap merumuskan langkah-langkah pengembangan, maka peneliti melanjutkan ke 

tahap berikutnya yaitu mulai menyusun hand out yang akan dikembangkan. Penyusunan hand out pertama 

kali adalah pembuatan alur cerita. Alur cerita hand out yang dikembangkan oleh peneliti dibuat dalam 

bentuk dialog antar tokoh, Pada hand out tersebut dibuat menjadi 3 bagian yang berbeda. Bagian yang 

pertama adalah membahas tentang kelipatan bilangan, bagian kedua membahas tentang faktor bilangan, 

dan bagian ketiga membahas tentang bilangan prima. 

Tahapan yang kedua yaitu pengenalan tokoh. Pada tahap ini peneliti mengenalkan setiap tokoh komik 

di awal sub bab sebelum masuk pada dialog. Tujuannya yaitu agar pembaca dapat mengenal setiap tokoh 

dan karakter tokoh masing-masing sehingga memudahkan pembaca saat membaca komik. Setelah tokoh 

dikenalkan, peneliti dibantu oleh pakar desain mulai membuat sketsa komik sesuai dengan alur cerita dan 

tokoh yang sudah dikenalkan.  

Tahapan selanjutnya yaitu pewarnaan komik. Proses pewarnaan ini digunakan agar komik lebih 

menarik khususnya bagi anak tingkat sekolah dasar yang cenderung senang dengan warna. Pewarnaan 

komik dilakukan dengan bantuan program Photoshop. Proses selanjutnya yaitu pembuatan dialog  pada 

komik, dialog yang sudah dirancang sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam kotak dialog pada komik 

sesuai dengan gambar tokoh komik.  

Tahap yang terakhir yaitu pencetakkan komik. Pada proses pencetakkan komik ini peneliti 

menggunakan kertas A4 80 gram agar warna komik tidak menembus kertas bagian belakang. Selain itu, 
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untuk menjaga pewarnaan komik, peneliti menggunakan tinta yang memiliki kualitas yang sangat bagus 

sehingga komik yang dihasilkan akan memberi kesan yang menarik untuk dibaca.   

E Deskripsi Tahap Uji Coba dan Revisi Model Pengembangan 

Tahap akhir pada penelitian ini yaitu tahap uji coba dan revisi model pengembangan. Peneliti 

melakukan uji coba sebanyak 3 kali. Uji coba yang  pertama yaitu uji coba pada ahli isi/konten. Uji coba 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah isi hand out yang dikembangkan layak untuk digunakan atau tidak. 

Uji coba ini dilakukan peneliti dengan cara memberikan lembar penilaian kepada ahli isi/konten yang 

dalam hal ini adalah Bapak Hotib selaku guru pengajar kelas 4 SD di tempat diadakan penelitian. Berikut 

ini adalah hasil penilaian ahli isi/konten. 

Tabel 3.1 Hasil Penilaian Ahli Isi 

No. Komponen Bahan Ajar Skor 

1. Kesesuaian hand out dengan kurikulum yang berlaku 4 

2. Kesesuaian hand out dengan kompetensi dasar 3 

3. Kesesuaian hand out dengan tujuan pembelajaran 4 

4. Kejelasan urutan/alur cerita dalam hand out 5 

5. Ketepatan pemberian ilustrasi cerita terhadap materi yang akan diajarkan 5 

6. Kesesuaian isi komik dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 3 

7. Kejelasan bahasa yang digunakan dalam naskah komik 5 

8. Keluasan dan kedalaman isi hand out yang diberikan 4 

9. Ketepatan penggunaan dialog dengan materi yang akan diajarkan 4 

10. Kesahihan/validitas isi hand out secara keilmuan 3 

 Jumlah skor 40 

 

Berdasarkan hasil dari penilaian ahli isi, pengembangan hand out ini berada dalam kategori layak 

untuk digunakan. Akan tetapi,  ada beberapa hal yang  harus ditambahkan yaitu di awal hand out harus 

ditambahkan dengan standart kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator sehingga siswa dapat membaca 

apa yang harus mereka kuasai setelah hand out tersebut mereka pelajari dengan baik. Selain itu, saran yang 

diberikan kepada peneliti yaitu diakhir bab hand out sebaiknya diberikan  sebuah kesimpulan. Saran dari 

ahli isi ini dijadikan acuan sebagai perbaikan hand out yang dikembangkan sebelum hand out ini 

diujicobakan ke siswa. Berikut ini adalah hasil antara sebelum dan sesudah diberi saran oleh  ahli isi. 
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GAMBAR 1. COVER HAND OUT SEBELUM DIBERI SARAN AHLI IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. COVER HAND OUT SETELAH DIBERI SARAN AHLI ISI 

 

Uji coba yang kedua dilakukan peneliti kepada ahli desain pembelajaran. Peneliti memilih Bu 

Fatonah sebagai ahli desain pembelajaran karena selain beliau guru SD yang sudah banyak pengalaman, 

selain itu beliau juga sudah melanjutkan program pasca sarjananya di bidang teknologi pembelajaran yang 

terbiasa dengan mendesain pembelajaran Berikut ini adalah hasil penilaian ahli desain. 

 

Tabel 3.2 Hasil Penilaian Ahli Desain 

No. Komponen Yang Dinilai Skor 

1. Kemenarikan desain cover hand out 4 

2. Kejelasan ilustrasi gambar yang disajikan 5 

3. Kemenarikan ilustrasi gambar 3 

4. Kesesuaian pemilihan ilustrasi dengan materi yang diajarkan 4 

5. Kesesuaian urutan gambar dan cerita 5 

6. Kesesuaian naskah dengan gambar 4 

7. Ketepatan ukuran tulisan dan gambar yang digunakan 4 

8. Kesesuaian antara tokoh dan usia pengguna hand out 3 

9. Kesesuaian pemilihan warna yang digunakan 4 

10. Kesesuaian tata letak teks dan gambar hand out 5 

 Jumlah skor 41 

 

Berdasarkan hasil dari penilaian ahli desain, hand out yang dikembangkan dalam kategori layak 

digunakan, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu cover hand out dibuat lebih menyatu 

dengan setiap sub materi. Selain itu pewarnaan kulit setiap tokoh sebaiknya dibuat berbeda agar 

karakteristik setiap tokoh semakin kuat sehingga memudahkan pembaca untuk mengenal tokoh yang ada 

pada komik. Saran dari ahli desain ini juga dijadikan acuan sebagai perbaikan hand out yang 

dikembangkan sebelum hand out ini diujicobakan ke siswa. Berikut ini adalah hasil sebelum dan sesudah 

diberi saran oleh ahli desain. 
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GAMBAR 3. COVER HAND OUT SEBELUM           GAMBAR 4. COVER HAND OUT SETELAH 

                                         DIBERI SARAN AHLI DESAIN                   DIBERI SARAN AHLI DESAIN 

 

Uji coba yang terakhir yaitu uji coba lapangan. Peneliti menguji coba 5 siswa kelas IV SD untuk 

mengetahui respon terhadap hand out berbentuk komik yang sudah dikembangkan. Berikut ini adalah hasil 

penilaian dari uji lapangan 

Tabel 5.3 Hasil Uji Lapangan 

No. Komponen yang Dinilai Skor Skor 

Total R1 R2 R3 R4 R5 

1. Tampilan Hand Out 5 5 5 4 5 24 

2. Hand out membantu siswa memahami 

konsep 

4 4 3 5 4 20 

3. Tingkat kejelasan alur cerita hand out 5 5 5 5 5 25 

4. Jenis dan ukuran tulisan yang digunakan 4 4 4 3 4 19 

5. Tingkat kesesuaian gambar dan materi yang 

ada didalam hand out 

3 3 3 3 4 16 

6. Pemberian ilustrasi dapat lebih membantu 

memahami konsep  

4 4 5 5 5 23 

7. Keterkaitan antara materi dengan kehidupan 

nyata siswa 

3 3 3 4 3 16 

8. Tingkat kemudahan bahasa yang digunakan 5 5 5 5 5 25 

9. Peningkatan motivasi belajar siswa dengan 

bantuan hand out 

4 5 5 4 5 23 

10. Tingkat kemenarikan hand out ini secara 

keseluruhan 

4 4 4 4 4 20 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 96% tampilan hand out dinilai 

sangat baik oleh para siswa. Selain itu, 80% siswa merasa bahwa  dengan digunakan hand out ini maka 

dapat membantu mereka memahami konsep kelipatan dan faktor bilangan. Tingkat kejelasan alur cerita 

yang digunakan pada hand out dianggap sangatlah jelas. Hal ini terbukti karena pada point 3 semua siswa 

memberikan skor 5 yang berarti bahwa alur cerita sangatlah jelas. Jenis dan ukuran tulisan pada hand out 

sudah mudah dibaca oleh siswa selaku pengguna hand out. 
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Hand out yang dikembangkan ini juga dinilai tingkat kesesuaian gambar dan materi yang cukup 

baik. Pemberian ilustrasi pada hand out sangat membantu siswa yang membaca untuk memahami konsep 

faktor dan kelipatan bilangan. Hand out ini juga mengaitkan antara materi dengan aktivitas yang biasa 

dilakukan oleh anak-anak contohnya yaitu aktivitas bermain antar sesama teman seperti yang dilukiskan 

dalam hand out. Sesuai dengan tujuan penelitian ini ternyata siswa lebih termotivasi ketika menggunakan 

hand out berbentuk komik dibandingkan menggunakan bahan ajar yang biasa guru mereka lakukan. Secara 

keseluruhan sebanyak 80% siswa menilai bahwa tingkat kemenarikan hand out ini adalah menarik. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan hand out dapat dikembangkan dalam bentuk komik dengan menggunakan desain 

pengembangan Dick n Carey yang meliputi lima tahap yaitu menetapkan mata peelajaran yang 

dikembangkan, mengidentifikasi kurikulum mata pelajaran yang dikembangkan, merumuskan langkah-

langkah pengembangan, menyusun hand out, dan uji coba serta revisi hand out yang telah 

dikembangkan. 

2. Pengembangan hand out berbentuk komik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD untuk 

belajar matematika khususnya pada materi faktor dan kelipatan bilangan. 

SARAN 

Setelah menganalisis hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya yaitu 

sebagai berikut. 

1. Sebaiknya para pengajar membuat/ merancang sendiri hand out yang akan digunakan saat mengajarkan 

suatu materi, sehingga hand out yang dibuat akan sesuai dengan karakteristik siswa mereka. 

2. Bagi peneliti lain, sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan hand out dalam 

bentuk komik pada materi yang lain atau pada mata pelajaran yang lain. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika hand out 

dalam bentuk komik digunakan. Selain itu, komik juga merupakan hal yang menarik dan cocok untuk 

kalangan siswa tingkat SD yang masih kategori anak-anak.   
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (problem based learning) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII SMP Hangtuah 1 Surabaya. Jadi permasalahan penelitiannya adalah 

“Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL (problem based 

learning) terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Hangtuah I Surabaya?”, 

sehingga hipotesis penelitian yang ingin dibuktikan adalah “Ada pengaruh 

penggunaan model pembelajaran PBL (problem based learning) terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII SMP Hangtuah I Surabaya. Untuk membuktikan hipotesis ini 

maka diambil populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP Hangtuah 1 

Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan cara 

undian.  Terpilih sebagai sampel penelitian  adalah kelas VII C sebagai kelas 

eksperimen dan VII D sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diajar dengan model 

PBL sedang kelas kontrol diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes sedangkan metode 

analisa datanya menggunakan analisis statistik uji-t. Dari hasil analisa data diperoleh 

nilai thitung  >ttabel  = 61> . artinya Ho ditolak atau H1 diterima artinya 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL 

dan model pembelajaran langsung. Berdasarkan  analisis data juga didapat bahwa 

hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model PBL adalah 75,05  lebih baik dari 

pada  siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung yaitu 

63,16 sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran PBL berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

penggunaan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Jadi hipotesis penelitian yang 

mengatakan ada pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya dapat dibuktikan. 

 

Kata Kunci: model Pembelajaran PBL, hasil belajar. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting untuk menentukan maju mundurnya suatu 

bangsa, maka untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan yang 

baik,diperlukan modal dari hasil pendidikan tersendiri. Penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum 

2013 merupakan persiapan pemerintah untuk menghadapi persiapan di era globalisasi seperti sekarang 

ini terutama pada bidang pendidikan. Undang – undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Pendidikan matematika mempunyai peranan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. ada beberapa karateristik matematika yang perlu diperhatikan sebagai berikut: matematika 

mailto:putrinofi63@yahoo.co.id
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sebagai kegiatan penelusuran pola suatu hubungan, matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah 

dan matematika sebagai alat komunikasi. Pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika yang artinya sebelum siswa belajar rumus-rumus harus melalui sesuatu yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Sudjana yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang 

dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan 

berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa termasuk didalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran 

untuk menjamin evektivitas pembelajaran. seorang guru tidak harus menggunakan pembelajaran 

model pembelajaran langsung yang monoton, karena itu dapat membuat siswa menjadi jenuh dan 

bosan dalam mengerti dan memahami serta mempelajari materi yang telah diterangkan oleh gurunya 

terlebih lagi pada mata pelajaran matematika yang mempunyai banyak rumus yang membingungkan 

yang akan membuat siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain faktor model 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi dan bahan ajar yang akan diajarkan dalam 

pembelajaran, terdapat faktor lain yang menyebabkan salah satunya adalah disebabkan oleh 

keterbataan waktu untuk belajar dirumah karena harus membantu orang tua serta terbatasnya fasilitas 

belajar seperti buku pegangan. 

Berdasarkan fakta di atas, agar guru lebih variatif dan inspiratif dalam menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan bahan yang akan disampaikan kepada siswa guna untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh model pembelajaran 

PBL (problem based learning) terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya”. 

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah dan peneliti lain. 

1. Bagi Siswa, supaya siswa lebih tertarik untuk belajar matematika karena dapat membuat siswa 

berpikir kritis dalam menghadapi dan memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahkan masalah. 

2. Bagi guru, penelitian ini dapat membantu mengatasi kesulitan memecahkan masalah siswa serta 

memudahkan guru dalam mengetahui, memilih dan memahami model-model dan metode yang 

dapat membantu menyelesaikan permasalahan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

3. Bagi sekolah, mampu menghasilkan lulusan-lulusan siswa yang berprestasi maksimal yang 

kemudian mampu bersaing dalam era globalisasi. 

4. Bagi peneliti, hasl penelitian ini dapat dijadikan referensi lain bagi peneliti lain dengan objek 

penelitian yang sama.  

Masalah yang dijadikan sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan siswa melalui kerja 

kelompok sehingga dapat memberi pengalaman-pengalaman belajar yang beragam pada siswa seperti 

kerjasama dan interaksi dalam kelompok, di samping pengalaman belajar yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah seperti membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan penyelidikan, 

mengumpulkan data, menginterpretasikan data, membuat kesimpulan, mempresentasikan, berdiskusi, 

dan membuat laporan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa model PBL dapat memberikan 

pengalaman yang kaya pada siswa. Dengan kata lain, penggunaan PBL dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang apa yang mereka pelajari sehingga diharapkan mereka dapat 

menerapkannya dalam kondisi nyata pada kehidupan sehari-hari. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen (eksperimen semu) dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil tahun pelajaran 2018/2017. Tempat 

penelitiannya adalah di SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Penentuan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 

teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Adapun 

caranya dilakukan dengan undian. Terpilih sebagai subyek penelitian adalah kelas VII C sebagai kelas kontrol 

dan kelas VII D sebagai kelas eksperimen.  

Pada penelitian ini mengandung sebab akibat dari suatu perlakuan tertentu dengan perlakuan lainnya yang 

berbeda/tanpa perlakuan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen konvensional dimana kelompok 

eksperimen diberi pembelajaran model problem based learning sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran 
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konvensional. Selanjutnya setelah eksperimen selesai, baik kelompok eksperimen maupun kelas kontrol untuk 

mengetahui hasil belajarnya. 

Instrumen penelitian ini adalah tes akhir yang diberikan kepada dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dimana jenis soal yang diberikan kepada kedua kelas adalah sama yaitu tentang persamaan linear satu 

variabel. Tes akhir tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil belajar siswa yang berupa skor tes. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tes yaitu tes 

tulis. Dari metode tes ini akan didapatkan data kuantitatif yag berupa skor tes dan tes tulis ini yang digunakan 

adalah tes tulis tentang sub pokok persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable. 

Untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa pada sub pokok bahasan persamaan dan pertidaksaamaan linear 

satu variabel peneliti membuat dalam bentuk tes esay dengan bobot tiap-tiap butir tes berbeda. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik uji t. Analisis ini memerlukan 

syarat bahwa sampel yang digunakan adalah dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. 

Oleh sebab itu terlebih dahulu akan dilihat normalitas dan homogenitasnya. Karena jumlah sampelnya 

melebihi 30 maka menurut Sudjana data sudah dianggap normal. Kemudian untuk melihat homogennya karena 

pembagian kelasnya menurut sekolah tidak berdasarkan kepandaian dan tiap kelas sehingga tiap-tiap kelas oleh 

sekolah dianggap sama kemampuannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua sampel adalah homogen. 

 

III. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dikelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017. Kelas yang 

dijadikan sampel penelitian yaitu kelas VII C yang berjumlah 36 siswa dan kelas VII D yang berjumlah 36 

siswa. Setelah melakukan penelitian, penelitian mendapatkan studi lapangan untuk memperoleh data nilai post-

test dari hasil tes setelah dikenai treatment. Kedua kelas diberikan materi yang sama yaitu persamaan linier satu 

variabel, tetapi hanya kelas VII C yang dikenai treatment berupa model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning). Data nilai tersebut yang akan disajikan barometer untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. 

Dari hasil penelitian yang dilakukanan diperoleh data berupa nilai hasil tes sebagai berikut: 

Data nilai hasil tes kelas eksperimen di kelas VII C SMP Hang Tuah 1 Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Nilai  

13 88 

14 97 

15 86 

16 65 

17 74 

18 67 

19 77 

20 65 

21 78 

22 97 

23 86 

24 84 

 

 

No  Nilai  

25 84 

26 55 

27 67 

28 67 

29 87 

30 76 

31 65 

32 67 

33 87 

34 56 

35 76 

36 87 

 

 

No  Nilai 

 1 78 

2 78 

3 67 

4 78 

5 65 

6 67 

7 88 

8 98 

9 76 

10 65 

11 54 

12 67 
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Data nilai hasil tes kelas kontrol di kelas VII D SMP Hang Tuah 1 Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah siswa kelas VII C, VII D, seluruhnya adalah 72 siswa. Terdapat 36 

siswa kelompok eksperimen yaitu kelas VII C dan 36 siswa kelompok kontrol yaitu kelas VII. 

Pengujian  hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah  kesamaan dua rata-rata atau uji-t. Setelah 

data terkumpul dan disajikan dalam bentuk tabel, maka data dianalisis berdasarkan hipotesis yang dikemukakan. 

Langkah-langkah analisis pengujian yang sesuai adalah sebagai berikut 

a. Menentukan hipotesis  

Ho :  =  tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL dan 

model Pembelajaran Langsung 

Ha : = Ada pengaruh perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL 

dan model Pembelajaran Langsung 

b. Menentukan taraf signifikan = 0,05 atau 5% dan derajat kemaknaan atau dk. 

dk = n1 + n2 – 2 

 = 36 + 36 – 2 

 = 70 

c. Menentukan nilai t 

Dari perhitungan diperoleh nilai thitung =  

d. Menentukan kriteria penerimaan Ho 

Ttabel  = t  ;n1 +  n2 – 2) 

 = t  

 = t ( 0,025; 70) 

 =  

 

No  Nilai  

13 56 

14 65 

15 65 

16 45 

17 56 

18 65 

19 44 

20 56 

21 76 

22 76 

23 65 

24 34 

 

 

No  Nilai  

25 56 

26 78 

27 67 

28 56 

29 76 

30 56 

31 56 

32 56 

33 56 

34 67 

35 87 

36 65 

 

 

    

No  Nilai 

1 56 

2 65 

3 76 

4 76 

5 75 

6 65 

7 77 

8 87 

9 76 

10 54 

11 43 

12 45 
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Jadi distribusinya yaitu: 

H0 diterima apabila ≤ thitung ≤  

H0 ditolak apabila   thitung>   atau thitung<  

Berdasarkan analisis perhitungan dengan rumus uji-t diperoleh, thitung = 26.61 dan dk = 70 dengan taraf 

signifikan 0,05, maka diperoleh ttabel =   jadi, t hitung > t tabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima, dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan menggunakan  model 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning)  terhadap hasil belajar  siswa kelas VII SMP  Hang Tuah 1 

Surabaya tahun ajaran 2016-2017. 

Dalam penelitian ini dikemukakan pendapat para ahli yang mendukung penelitian. Sudjana ( jihad dan Haris, 

2008: 2), menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang[1]. Perubahan sebagai proses hasil belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. 

Dari perhitungan didapat bahwa thitung  > ttabel  = 61> . artinya Ho ditolak, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL dan model 

pembelajaran langsung. Berdasarkan  analisis data juga didapat bahwa hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan model PBL adalah 75,  lebih baik dari pada  siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran langsung yaitu 63, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran PBL berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

PBL (Problem Based Learning) terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Jadi 

hipotesis penelitian yang mengatakan ada pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 Surabaya dapat dibuktikan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh bahwa thitung  >ttabel  = 61> . artinya Ho ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL 

dan model pembelajaran langsung. Berdasarkan hasil analisis data juga didapat bahwa hasil belajar siswa yang 

diajar menggunakan model PBL adalah 75,05 lebih baik dari pada siswa yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran langsung yaitu 63,16 sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran PBL 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning) terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Hang Tuah 1 

Surabaya 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1 Disarankan guru untuk menggunakan model pembelajaran PBL dalam mengajarkan pokok  bahasan PPLSV 

(Persamaan Dan Pertidaksamaan linear satu variabel) 

2 Kepada para peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti penggunaan model PBL untuk pokok bahasan 

yang lain dan mencoba menggunakan model pembelajaran yang lain yang bisa meningkatkan hasil belajar 

siswa seperti model pembelajaran Kooperatif atau Discovery Learning. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengajaran di sekolah belum 

mampu bervariasi dan masih mengacu pada paradigma lama seperti mengajar dengan 

metode ceramah, hal tersebut membuat siswa merasa bosan dan jenuh dalam kegiatan 

belajar khususnya pada pembelajaran matematika. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Apakah ada pengaruh Metode Drill terhadap Hasil belajar matematika 

siswa kelas IX SMP Dapena 1 Surabaya Tahun ajaran 2016-2017. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh hasil belajar siswa dengan 

menggunakan Metode Drill/latihan. Penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas 

Kontrol dan kelas Eksprimen yaitu penulis mengelompokan berdasar nilai yang di 

peroleh siswa dengan cara nilai 50 sampai 100 dinamakan kelas kontrol, Sedangkan 

nilai di bawah 50 sampai 0 di namakan kelas Eksprimen. Jumlah subjek dalam 

penelitian ini adalah 32 siswa yang berasal dari kelas IX dan metode yang digunakan 

peneliti adalah metode test. Dari hasil Analisis Data diperoleh 17 siswa kelas control 

dengan rata-rata  pada pretest 60,88 dan pada posttest 80,29 dan kenaikan dari pretest 

ke posttest sebesar 19, 41 % , sedangkan pada kelas Eksprimen terdapat 15 siswa 

dengan rata-rata pada  pretest 36,33 dan rata-rata pada posttest 70 dan kenaikannya 

33,67%. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan metode Drill 

dapat mempengaruhi  hasil belajar siswa kelas IX SMP Dapena 1 Surabaya tahun 

ajaran 2016-2017dengann hasil t-hitung> t-tabel (2,080 > 2,042). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan Metode Drill dapat 

mempengaruhi Hasil Belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika di 

SMP Dapena 1 Surabaya pada materi Statistika. 

 

Kata Kunci: Metode Drill, Hasil Belajar 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan dalam memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Oleh karena itu, kecintaan pada bidang 

matematika sangat penting. Pola pikir yang menyatakan bahwa matematika itu menyeramkan, matematika itu 

sulit, itu harus segera dihilangkan. Upaya itu bisa kita terapkan sejak dini yaitu saat para siswa duduk di bangku 

sekolah. Tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab besar bagi seorang guru matematika. Adanya sugesti 

yang negatif terhadap pelajaran matematika bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah 

kurangnya pendekatan dari guru pada saat mengajar. Metode yang digunakan oleh guru pun sangat berpengaruh 

dalam penciptaan sugesti-sugesti terhadap pelajaran matematika. Metode dan cara mengajar yang tepat bisa 

membantu menciptakan sugesti positif untuk pelajaran tersebut. Dewasa ini sering dijumpai para siswa yang 

tidak punya kesiapan dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pelajaran matematika. Salah 

satu penyebab ketidaksiapan siswa adalah dikarenakan siswa tidak memahami materi yang telah dijelaskan oleh 

guru, metode mengajar yang kurang tepat didalam penerapannya didalam proses belajar, hal inilah yang 

akhirnya menjadikan siswa tidak aktif dan menjadi pasif. Sehingga ketika didalam kelas siswa tidak tahu apa 

yang sedang dibahas, apalagi mengenai isinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru, agar anak didiknya 

mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan ialah dengan menggunakan metode penyampaian yang 

tepat. Maka dari itu sebagai seorang guru harus bisa menguasai berbagai macam metode pembelajaran. 

mailto:Kristo.haja@yahoo.com
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Penerapan dan pengembangan metode tidak saja memegang peranan yang sangatpenting dalam proses 

pembelajaran, tetapi juga merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan seorang guru didalam 

menyampaikan materi kepada anak didiknya. Hal ini sesuai dengan Siadi (2009:361)[1] yang menyatakan bahwa 

“Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah guru harus menguasai teknik-teknik penyajian atau 

biasanya disebut metode mengajar”. Terdapat banyak cara metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam mengajar, salah satunya adalah metode drill/ latihan. Dalam metode ini siswa dituntut untuk aktif 

memecahkan masalah dalam bentuk soal. Metode ini lebih berpusat pada latihan-latihan berulang agar para 

siswa lebih memahami materi yang sudah diajarkan. “Sebagian besar siswa tidak sepenuhnya paham dengan 

materi yang telah diberikan guru terutama pada mata pelajaran matematika, disinilah siswa akan mengalami 

kebingungan ketika menjawab sebuah soal yang sebelumnya belum pernah dicontohkan atau dibahas oleh guru, 

padahal soal itu hanya sedikit dikembangkan dari rumus dasar. Oleh karena itu dengan menggunakan metode 

drill atau latihan diharapkan pemahaman siswa terhadap materi atau konsep yang disampaikan akan lebih baik 

lagi, sehingga dengan menggunakan metode drill akan memacu motivasi belajar siswa yang akhirnya 

berdampak pada hasil belajar yang maksimal”(Musrifah 2013:4)[2]. Dengan menerapkan metode drill/ latihan 

ini, peneliti berharap hasil belajar siswa menjadi maksimal sehingga hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika bisa meningkat. Pengaruh metode dalam setiap pembelajaran belum mampu bervariasi dan masih 

mengacuh pada paradigma lama seperti mengajar dengan metode ceramah. Selain itu metode-metode yang di 

sajikan kepada siswa masih di dominasi oleh berbagai kegiatan yang hanya berpatok pada kegiatan guru dalam 

mengajar dan siswa hanya menerima materi pelajaran tanpa banyak membuat alternatif-alternatif lain dalam 

mengajar. Adanya hal tersebut membuat siswa merasa bosan dan jenuh dalam kegiatan belajar khusus pada 

pembelajaran matematika. 

Dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Aprilia Ayu Fitria dalam skripsinya berjudul 

“Penerapan metode drill untuk meningkat hasil belajar matematika siswa materi luas dan keliling kelas VII 

SMPN 3 Mataram” membuktikan bahwa metode drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Dan penelitian 

yang dilakukan oleh Utliya Hamida dengan judul” pengaruh metode drill terhadap pretasi belajar matematika 

siswa materi bilangan bulat kelas IV SDI Almubarok Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2009-2010 

membuktikan bahwa metode drill dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan uraian diatas, 

guna meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada pembelajaran matematika, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan Metode drill. Metode drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa 

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau ketrampilan yang lebih tinggi 

dari apa yang dipelajari. Metode drill adalah kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-ulang secara 

sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu ketrampilan 

agar menjadi bersifat permanen. Ciri yang khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang 

berkali-kali dari suatu hal yang sama.Dengan demikian terbentuklah pengetahuan atau ketrampilan yang setiap 

saat dipergunakan oleh yang bersangkutan. 

  
I. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX SMP Dapena 1 Surabaa tahun ajaran 2016/ 2017. Penelitian ini 

merupahkan penelitian eksprimen semu dengan pendekatan kuantitatif.  Pada penelitian ini diambil 2 kelas 

sebagai sampel yang terdiri dari 1 kelas eksprimen dan 1 kelas kontrol. Di sini peneliti yang melakukan tindakan 

dengan memberikan perlakuan pada  kelas eksperimen. Peneliti bisa menggunakan observator untuk mengamati 

eksperimen yang sedang berlangsung. Dengan penelitian ini peneliti ingin melihat seberapa tinggi hasil belajar 

siswa pada  kelas eksperimen setelah diberi perlakuan metode drill dibandingkan dengan hasil belajar  siswa 

dari kelas kontrol 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyajian data merupakan langkah-langka awal persiapan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Data tersebut penulis susun dalam bentuk tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis 

maupun pembaca. Dengan melihat tabel akan lebih mudah daripada melihat angka-angka dan secara sepintas 

dapat memahami gambaran secara umum. Data yang penulis sampaikan hanyalah data yang ada kaitannya 

dengan hal-hal yang akan dianalisis. Setelah pretest dan post test maka langkah selanjutnya adalah mencari 

selisih nilai. Kemudian memperhitungkan selisih nilai masing masing kelompok dengan tujuan untuk 

mengendalikan efek yang disebabkan oleh kesalahan teknis penelitian. Pengaruh variabel asing dikendalikan 

dengan asumsi bahwa efek tersebut sama-sama dirasakan oleh kedua kelompok. Dari perhitungan t-test 

diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,084. Sebelum dikonsultasikan dengan nilai t-tabel terlebih dahulu dicari 

derajat kebebasannya dengan rumus: 

db = n1 +n2- 2 

db= 17 + 15- 2=30 
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Nilai t-tabel dengan db 30 pada taraf signifikasi 5 % adalah 2,042, sehingga thitung   > ttabel.  Hal ini berarti bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima dapat diketahui nilai t-hitung > t-tabel (2,080>2,042) artinya ada pengaruh yang 

signifikan pada penggunaan metode Drill pada mata pelajaran matematika terhadap Hasil belajar siswa. 

Dengan hasil t-hitung>t-tabel pada taraf signifikansi 5 % Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima dapat 

diketahui nilai t-hitung > t-tabel (2,080>2,042) artinya ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan Metode 

Drill pada mata pelajaran matematika terhadap Hasil belajar matematika siswa. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan baik melalui metode test dan analisis data pada 

skripsi yang berjudul ” Pengaruh Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP 

Dapena 1 Surabaya” maka dapat disimpulkan bahwa antara Metode Drill dan Hasil belajar 

matematika terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini didasarkan pada t-hitung > t-tabel 

(2,080>2,042) pada taraf signifikansi 5 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara Metode Drill terhadap Hasil belajar Matematika siswa, dengan kata lain 

hipotesis kerja (Ha) yang diajukan diterima. 

Saran 

Sehubungan dengan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran-saran 

sebagai berikut:  

a. Untuk guru mata Pelajaran matematika 

1. Agar tujuan dapat tercapai secara optimal, maka kegiatan- kegiatan yang telah direncanakan 

perlu dilaksanakan secara optimal juga. Pelaksanaan sebaiknya dengan melibatkan personil 

yang memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dapat mencapai pada tujuan yang telah 

ditetapkan.   

2. Senantiasa meningkatkan kualitas belajar siswa khususnya mata pelajaran matematika 

hendaknya menggunakan metode drill/latihan sehingga proses belajar mengajar lebih efektif 

dan efisien serta prestasi belajar lebih meningkat. S 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. 

4. Perluh menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan kondusif, sehingga dapat menarik 

perhatian siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran.  

5. Agar wawasan guru semakin luas, sebaiknya guru mengikuti acara-acara pelatihan dan 

sejenisnya.  

b. Untuk Siswa  

1. Ikutilah proses pembelajaran yang ada di sekolah secara aktif dan serius, perhatikanlah 

penjelasan guru dan lengkapilah buku catatan agar ketika belajar mudah untuk mengulang 

kembali.  

2. Tingkatkan terus prestasi belajar agar menjadi anak yang pintar dan berguna bagi nusa, 

bangsa, agama serta tercapai cita-citanya. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya guru yang masih menggunakan 

pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru sehingga siswa hanya sebagai 

penerima yang pasif. Akibatnya tingkat pemahaman siswa rendah dan hasil belajar 

siswa juga rendah. Salah satu pembelajaran yang tidak memposisikan siswa sebagai 

penerima yang pasif adalah pembelajaran kooperatf tipe Example Non-

Example.Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non-Example Materi Teorema Pythagoras 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya Tahun 

Ajaran 2016/2017?”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan adanya 

pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non-Example Materi Teorema 

Pythagoras terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 

Surabaya Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

posttest only control design. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan 

random sampling. Subjek  penelitian ini adalah kelas  VIIIA sebanyak 38 siswa 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIID sebanyak 38 siswa sebagai kelas kontrol. 

Analisis uji hipotesis penelitian ini mengguanakan uji-t. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan nilai  yaitu 3,23 > 1,98 yang artinya menolak H0 dan 

menerima H1.  Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Example Non-

Example dengan pembelajaran konvensional. Karena terdapat perbedaan terhadap 

hasil belajar siswa dan kemampuan kedua kelas homogen sehingga dapat disimpulkan 

ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Examples Non-Examples terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya tahun ajaran 

2016/2017. 

 

Kata kunci: Hasil belajar, Pembelajaran Kooperatf tipe Example Non Example. 

 
I. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia pendidikan saat ini berkembang dengan pesat, salah satunya dilihat dari model 

pembelajaran. Banyak model-model pembelajaran baru yang dapat membantu guru untuk mengaktifkan siswa. 

Tetapi pada kenyataannya dalam proses belajar mengajar masih banyak guru yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Pada pembelajaran konvensional suasana kelas cenderung teacher centered sehingga siswa 

menjadi pasif.  

Hal tersebut terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 10 Surabaya. Masih ada 

beberapa guru yang menggunakan pembelajaran konvensional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk 

merubah kebiasaan tersebut, guru dapat menerapkan pembelajaran yang relevan. Salah satu model pembelajaran 

yang relevan  adalah pembelajaraan  kooperatif tipe Example Non-Example.  

Pembelajaraan  kooperatif tipe Example Non-Example adalah model pembelajaran yang menggunakan 

contoh-contoh. Contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan KD (Hamdani, 

2011:94). Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh gambar yang disajikan (Huda, 2014:234). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe 
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Example Non-Example Materi Teorema Pythagoras terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 10 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian ini penting, karena pengaruh pembelajaran Kooperatif tipe Example Non-Example menjadi fokus 

utama pada pembelajaran matematika disekolah terhadap hasil belajar. Menurut Kunandar (2013:62), hasil 

belajar merupakan kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang 

dicapai atau dikuasi siswa setelah mengikuti proses belajar-mengajar.Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam aspek model  pembelajaran, khususnya model 

pembelajaran Kooperatif tipe Example Non-Example serta dapat digunakan sebagai alternatif dan pertimbangan 

bagi guru untuk mengatasi masalah pembelajaran pada mata pelalajaran matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam rencana penelitian ini, berisi metode dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode 

yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang akan diteliti maka 

peneliti menggunakan jenis penelitian True Experimental Design. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

bentuk Posttest-Only Control Design dari jenis penelitan True Experimental Design. Dalam  Posttest-Only 

Control Design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama 

diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan 

(treatment) adalah ( ) (Sugiyono, 2015:112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

E :  Kelas Eksperimen (kelas VIII A) 

K : Kelas Kontrol (kelas VIII D) 

Treatment  : Pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran Kooperatif tipe Example Non-

Example dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran Konvensional 

T : Tes  

 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 10 Surabaya. Jumlah 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 10 Surabaya sebanyak 374 siswa yang terbagi menjadi 10 kelas. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII A sebanyak 38 siswa dan siswa kelas VIII D sebanyak 38 

siswa di SMP Negeri 10 Surabaya. Dengan ketentuan kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan  kelas VIII D 

sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes tulis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

adalah uji instrument penelitian yaitu validitas isi dan uji reliabilitas. Setelah diperoleh data berupa nilai tes 

dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk melakukan analisis data digunakan 

pengujian hasil beda (uji-t). 

 

III. PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen dengan menerapkan 

pembelajaran Kooperatif tipe Example Non-Example sedangkan pada kelas kontrol menerapkan pembelajaran 

konvensional. Berikut ini merupakan hasil analisis data yang diperoleh dari sampel tersebut. 
1. Uji prasyarat 

Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 

 
Pada kelas eksperimen diperoleh  yaitu 10,49 < 11,07. Karena , dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  diterima, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas 

kontrol diperoleh  sebesar 6,03 dan nilai  sebesar 11,07, sehingga  yaitu 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

           Treatment         Post Test 
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6,03 < 11,07. Karena , dapat ditarik kesimpulan bahwa   diterima, yang artinya data 

tersebut berdistribusi normal. 

Syarat agar variansi bersifat homogen apabila nilai Syarat agar variansi bersifat homogen apabila nilai 

Fhitung lebih kecil dari dari Ftabel, karena Fhitung  Ftabel maka varians dari kedua sampel adalah Homogen.  

 

 

 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh   sebesar 1,26 dan  sebesar 1,71, sehingga 

 yaitu 1,26 < 1,71. Dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima, yang artinya varians kedua 

sampel adalah homogen. 

2. Perhitungan Uji-t 

Perhitungan uji-t pada penelitian ini menggunakan adalah rumus Polled Varians (Sugiyono, 2015: 273). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Kriteria pengujian 

1. H0 diterima jika  

2. H0 ditolak jika  atau  berdasarkan taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan perhitungan uji-t dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh  yaitu 3,23 > 1,98. Maka 

H0 ditolak yang berarti ada perbedaan hasil belajar matematika yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Example Non-Example dengan pembelajaran konvensional materi Teorema Pythagoras pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 10 Surabaya tahun ajaran 2016/2017.  Karena terdapat perbedaan terhadap hasil belajar siswa dan 

kemampuan kedua kelas homogen sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe 

Example Non-Example terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya tahun 

ajaran 2016/2017.   

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damiati dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Examples Non Examples terhadap hasil belajar matematika siswa pada Materi 

Bangun Datar Kelas VII MTSN Karangrejo Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan nilai yaitu 3,313  

1,671 yang artinya menolak dan menerima, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pembelajaran kooperatif 

tipe example non-example terhadap hasil belajar siswa. Pembelajaran Kooperatif tipe Example Non-Example 

lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran , karena keaktifan siswa  dalam 

pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran 

kelas kontrol hanya menerima materi dan melakukan tanya jawab setelah materi selesai diterangkan. Sehingga 

menyebabkan siswa kelas kontrol cenderung pasif.Simpulan dan Saran 

Simpulanberisirangkumansingkatatashasilpenelitiandanpembahasan, sementara saran berisikan saran lebih 

lanjut mengenai potensi yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian. 

Daerah 

Penerimaan 

H0 

- 3,23 + 3,23 

Daerah 

Penolakan 

H0 

Daerah 

Penolakan 

H0 

-1,98 +1,98 
0 

Gambar 4.1 Kurva Pengujian Hipotesis 
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IV. SIMPULAN AN SARAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan, serta hasil penelitian yang 

berdasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe Example Non-Example dengan pembelajaran konvensional yang ditunjukkan dengan nilai  

yaitu 3,23 > 1,98 yang artinya menolak H0 dan menerima H1. Karena ada perbedaan hasil belajar matematika 

siswa dan kemampuan kedua kelas homogen, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pembelajaran 

kooperatif tipe Example Non-Example materi Teorema Pythagoras terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya tahun ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan masalah penelitian, hipotesisi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian 

maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif hendaknya guru 

lebih melibatkan siswa. Bentuk keterlibatan siswa dengan membimbing siswa untuk Bentuk pelibatan 

siswa yaitu kerja sama antar teman untuk dapat analisis terhadap contoh-contoh yang telah disajikan dan 

dapat menyelesaikan soal–soal. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe Example Non-Example dapat dijadikan alternatif pilihan dalam proses belajar 

mengajar menjadi lebih interaktif, membiasakan siswa untuk belajar mandiri, siswatidak menjadi penerima 

pasif dan siswa dapat melatih siswa dalam menganalisis yang diberikan dengan menampilkan gamabar 

atau masalah yang sesaui dengan materi matematika, dan mengerti pokok bahsan dengan berfikir kreatif 

dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini di dalam lingkup yang lebih luas 

serta menambah variabel lain yang lebih inovatif dan variatif dalam penelitian, sehingga dapat menambah 

wawasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. 

Demikian saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dalam skripsi ini, semoga bermanfaat demi kemajuan 

dan keberhasilan pendidikan. 
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Penelitian ini di latar belakangi pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu 

bentuk usaha dalam mewujudkan  masyarakat yang berkualitas dan memiliki potensi 

yang tinggi. Selain itu banyaknya siswa yang beranggapan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan ditakuti oleh siswa, sehingga peneliti memilih 

dengan menerapkan model Student Teams Achivement Division pada materi 

himpunan karena model tersebut sesuai dengan kurikulum yang pemerintah terapkan 

saat ini dimana saat pembelajaran berorientasi pada siswa. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama diberi penerapan model Student 

Teams Achivement Division pada materi himpunan kelas VII SMPN 51 Surabaya. 

Serta untuk mendeskripsikan respon dan hasil belajar siswa setelah diberi penerapan 

model Student Teams Achivement Division pada materi himpunan kelas VII SMPN 51 

Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di 

sekolah SMPN 51 Surabaya pada kelasVII. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, angket, dan tes. Teknik 

pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas, Sedangkan angket untuk 

mengumpulkan data respon siswa, dan tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil 

belajar untuk pengetahuan siswa, Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil sebagai 

berikut. Untuk aktivitas siswa diperoleh aktivitas relevan terdapat 96,82% dan 

aktivitas yang tidak relevan terdapat 3,19%. Untuk respon siswa yang menjawab “ya” 

memperoleh persentase 80,53% dan yang menjawab “Tidak” memperoleh persentase 

19,45% Sedangkan untuk hasil belajar siswa dengan jumlah siswa yang mendapat 

nilai ≥75 ada 33 siswa, sedangkan yang memperoleh nilai ≤75 ada 4 orang siswa. 

Dalam hal ini dapat diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal dengan prosentase 

89,18%. 

 

Kata Kunci: STAD, aktivitas, respon, hasil belajar 
 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem 

pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong sangat rendah, karena pendidikan 

yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Dapat dikatakan berat sebelah karena 

kurang seimbang antara belajar berfikir (kognitif) dan perilaku belajar (afektif). Padahal belajar tidak hanya 

berfikir, sebab ketika orang sedang belajar maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam 

kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya.  

Pada kenyataannya, bidang studi matematika sangat ditakuti dan tidak disukai oleh kebanyakan siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari rendahnya prestasi belajar siswa baik dalam ulangan harian, ujian tengah semester, maupun 

ujian akhir semester. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

matematika, sehingga siswa cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal. Meskipun 

dalam kenyataannya, proses belajar mengajar dikelas telah dimaksimalkan. Guru tidak hanya memberikan 

konsep, tapi juga selalu memberikan tugas. Hal ini membuktikan bahwapemberian tugas belum bisa menjamin 

matangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pemberian tugas 

yang berlebihan tidak akan memperbaiki pemahaman siswa, malah tugas-tugas tersebut cenderung akan 

diabaikan oleh siswa. Siswa cenderung lebih suka mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah daripada 

mengerjakannya dirumah. Keaktifan siswa juga jadi berkurang karena  menurunnya minat siswa untuk belajar. 
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Hal ini mengakibatkan berkurangnya rasa percaya diri pada siswa, karena cenderung bergantung pada pekerjaan 

temannya. Dengan kata lain rendahnya mutu pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya proses 

pembelajaran sehingga dapat menyebabkan minat dan motivasi siswa yang rendah. 

Model pembelajaran yang kurang efektif dan efisien menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan 

kognitif, efektif dan psikomotorik siswa misalnya, pembelajaran yang monoton dari waktu kewaktu, guru yang 

bersifat otoriter, dan kurang bersahabat dengan siswa, sehingga siswa merasa bosan dan malas untuk bertanya 

jika tidak mengerti. Untuk mengatasi hal tersebut maka guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik harus selalu 

meningkatkan kualitas profesionalisme yaitu dengan cara guru tidak harus berperan aktif tetapi lebih 

menekankan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara berkelompok, saling bertukar pendapat dan belajar bekerjasama untuk memahami konsep-

konsep matematika. Belajar dari teman ke teman di rasa lebih efektif, karena siswa tidak harus mengatur kata-

kata ketika akan bertanya sehingga siswa memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi 

dasar.  

Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu metode atau pendekatan dalam 

pembelajaran kooperatifyang sederhana dan baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan 

kooperatif dalam kelas, STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif. Diawali 

dengan tujuan pembelajaran penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, 

dan penghargaan kelompok. Model STAD didasarkan pada prinsip bahwa para siswa bekerja bersama-sama 

dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap belajar teman-temannya dalam tim dan juga dirinya sendiri. 

Slavin (Trianto, 2011: 52) menyatakan bahwa STAD, siswa ditempatkandalam tim belajar beranggotakan 

4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam tim mereka memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. Kemudian seluruh siswa diberikan tes tentang materi tersebut, pada saat tes ini 

mereka tidak di perbolehkan saling membantu. 

Model pembelajaran STAD ini sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk mengetahui 

apakah ada dampak positif dari model pembelajaran tersebut bagi siswa SMP. Model pembelajaran STAD ini 

juga perlu diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan “(1)Bagaimana aktivitas siswa di SMP selama 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD?. (2) Bagaimana hasil belajar di SMP setelah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD?. (3)Bagaimana respon  siswa SMP setelah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD? 

 

II. METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitiannya adalah 

deskriptif. Dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan tentang kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah soal cerita matematika berdasarkan gender sesuai dengan keadaan di lapangan. 

Dalam penelitian kualitatif ini pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen 

adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu 

instrumen menjadi instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan 

data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa observasi, tes, dan angket. Di mana pada awal penelitian, 

menggunakan observasi yaitu melalui  pengamatan aktivitas siswa dengan mengamati aktivitas siswa yang 

dominan. Siswa yang diamati sebanyak 1 kelompok dengan masing-masing kelompok ada 4-5 orang siswa. 

Selanjutnya setelah observasi, siswa diberi tes berupa materi Himpunan sebanyak 4 soal. Kemudian setelah 

siswa melakukan tes, siswa akan diberikan angket untuk mengisi 10 pertanyaan yang tersedia. Sedangkan 

sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 51 Surabaya tahun ajaran 2016/2017 

dengan mengambil kelas VII-B untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tanggal 14 

November 2016 dengan waktu pengerjaan selama 30 menit. 

Tahap analisis data yang digunakan ada 3, yaitu sebagai berikut. 

1. Aktivitas Siswa 

Menghitung aktivitas siswa dengan cara sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

( Prastowo, 2014: 241) 

Keterangan: 

K  = persentase aktivitas siswa 

%100
n

Fk
K  
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Fk = frekuensi aktivitas yang muncul 

n    = jumlah semua aktivitas 

2. Hasil belajar 

Ketuntasan belajar terdiri dari dua kategori yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan belajar klasikal 

atau kelas. 

a. Ketuntasan Individu 

Seorang siswa dianggap telah tuntas apabia siswa tersebut berhasil jika prosentase ketuntasan ≥ 

75%. 

 

 
 

b. Ketuntasan Klasikal 

Perhitungan untuk menyatakan presentase banyaknya siswa yang tuntas dihitung dengan cara: 

 

 

 

 

 

(Prastowo, 2014:241) 

Keterangan: 

KBK = Ketuntasan Hasil Belajar 

T     = Jumlah siswa yang tuntas 

S     = Jumlah siswa seluruhnya 

Berdasarkan ketentuan dari sekolah yang diteliti, atau kelas dikatakan tuntas belajar jika minimal 

85% siswa tuntas.  

3. Respon Siswa 

Data tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

(Prastowo, 2014:241) 

Keterangan: 

R = Persentase respon siswa 

Fr = Frekuensi jawaban tiap aspek 

n  = Banyak responden 

Kriteria untuk menetukan respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

presentase dari setiap aspek yang diamati, jika rata-rata presentase menjawab “Ya” mencapai  ≥ 70% maka 

respon dikatakan positif, namun jika tidak memenuhi kriteria maka dikatakan tidak positif. 

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil Pengolahan Data Dan Pembahasan 

1. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama selama kegiatan belajar berlangsung yang mempunyai persentase tertinggi adalah 

berdiskusi/ bertanya antar siswa dan guru dengan persentase 21,82%, yang selanjutnya diikuti oleh aktivitas 

siswa mengerjakan kuis/ umpan balik dengan persentase 20%, berdiskusi/ bertanya antar siswa memperoleh 

persentase 18,64%, persentase membaca buku siswa dengan persentase 10,91%, membentuk kelompok-

kelompok belajar memperoleh persentase sebesar 10%, Membentuk kelompok-kelompok belajar memperoleh 

persentase 10%, persentase merangkum materi adalah 8,18%, mempresentasikan hasil kerja kelompok 

memperoleh persentase 7,27%, dan yang terakhir adalah perilaku yang tidak relevan (misal: bermain 

handphone, menggangu teman, mengerjakan tugas diluar topik pembelajaran, makan dikelas, ramai dikelas) 

memperoleh persentase 3,18%. 

Jadi persentase rata-rata tertinggi pada aktivitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

adalah 21,82% dengan kategori berdiskusi/bertanya antar siswa dan guru. Sedangkan aktivitas terendah adalah 

perilaku yang tidak relevan (misal: bermain handphone, menggangu teman, mengerjakan tugas diluar topik 

pembelajaran, makan dikelas, ramai dikelas) dengan persentase 3,19%.  

  

KBK = x 100% 
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Aktivitas siswa pada pembelajaran kooperatif tipe STAD yang paling banyak dilakukan siswa adalah 

berdiskusi/bertanya antar siswa dan gur. Hasil tersebut sesuai dengan yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu 

siswa lebih banyak berdiskusi/ bertanya antar siswa dan guru sehingga siswa mampu memperoleh tambahan 

pengetahuan yang membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar. 

2. Respon siswa 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase rata-rata pada aspek tentang siswa merasa senang 

selama mengikuti pembelajaran pada materi himpunan, serta aspek siswa berkeyakinan dapat memperoleh nilai 

yang lebih baik dengan pembelajaran seperti ini memperoleh persentase yang sama 89,20%, kemudian diikuti 

dengan persentase aspek siswa tertarik mengikuti pembelajaran yang seperti ini karena suasananya 

menyenangkan dengan aspek setelah pembelajaran ini berlangsung siswa percaya bahwa bisa berhasil mencapai 

KKM pada ulangan besok memperoleh persentase sama 86,49%, pada siswa mengetahui tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai memperoleh persentase 83,79%, persentase yang akan diperoleh pada aspek pembelajaran 

seperti ini memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pendapat adalah 81,08%, aspek 

umpan balik yang diberikan guru membuat siswa lebih percaya diri dan dihargai memperoleh persentase 

75,68%, persentase siswa lebih percaya diri dalam presentasi di depan kelas adalah 72,98%, pada aspek siswa 

mampu menyelesaikan soal-soal latihan dengan baik, dan yang terakhir oleh aspek siswa dapat menghubungkan 

materi dalam pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari memperoleh persentase yang sama 70,28%. 

Jadi, persentase pada respon siswa tertinggi pada aspek siswa merasa senang selama mengikuti 

pembelajaran pada materi himpunan, serta aspek siswa berkeyakinan dapat dapat memperoleh nilai yang lebih 

baik dengan pembelajaran inimemperoleh persentase yang sama 89,20%, sedangkan yang terendah 

persentasinya adalah 70,28% aspek siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal latihan dengan baik, dan yang 

terakhir diikuti oleh aspek siswa dapat menghubungkan materi dalam pembelajaran ini dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan hasil penelitian respon siswa setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD bahwa rata-rata 

persentase siswa yang menjawab “Ya” mencapai ≥70% maka respon dikatakan positif. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh data hasil belajar siswa dengan jumlah siswa yang mendapat nilai ≥75 ada 

33 siswa, sedangkan yang memperoleh nilai ≤75 ada 4 orang siswa. Dalam hal ini dapat diperoleh ketuntasan 

belajar secara klasikal dengan prosentase 89,18% sehingga siswa dikatakan sukses belajar. 

Berdasarkan tes hasil belajar siswa pada materi himpunan setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berakhir, siswa yang memperoleh nilai ≥75 sebanyak 33 siswa. Hal ini berarti 89,18% siswa tuntas belajar. 

Menurut kurikulum SMPN 51 Surabaya tuntas dalam belajar secara klasikal. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan analisis data yang ada, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan menerapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Pembelajaran Matematika untuk Siswa SMP telah memenuhi 

kriteria siawa aktif. (2) Hasil belajar setelah menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada 

Pembelajaran Matematika untuk Siswa SMP mempunyai hasil belajar tuntas secara klasikal. (3) Respon siswa 

setelah menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Pembelajaran Matematika untuk Siswa 

SMP telah mendapat respon yang positif secara keseluruhan.  

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti dapat memberikan saran bagi pembaca, 

peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama adalah sebagai berikut: (1) Model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (student Team Achivement Divisions) yang telah diterapkan dikelas VII SMP bisa dijadikan salah 

satu alternatif untuk pemahaman konsep matematika lain. (2) Dalam penelitian ini, hanya terbatas pada pokok 

bahasan himpunan. Peneliti berharap ada peneliti lain yang mengembangkan model pembelajaran ini. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika akibat 

rendahnya motivasi siswa dalam belajar.  Hal  ini  terlihat  pada  saat  proses 

pembelajaran siswa kurang memiliki semangat untuk mengikuti    pelajaran,  

siswa  kurang  aktif  bertanya sehingga kesulitan  atau  kurang  paham  akan  

materi  pelajaran. Selain  kurangnya  motivasi  belajar, dugaan  lain  yang 

menyebabkan rendahnya  prestasi  belajar  matematika siswa  yaitu  kurangnya  

perhatian  orang  tua  siswa  terhadap perkembangan  anak  di  sekolah.  Salah  

satu  indikasi  dugaan  tersebut adalah banyaknya siswa yang mengerjakan 

Pekerjaan Rumah (PR) di sekolah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) 

Adakah pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017 ? 

(2) Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap  prestasi  belajar matematika 

siswa  kelas  VII  SMP  Negeri  43 Surabaya tahun 2016/2017? (3) Adakah  

pengaruh  perhatian  orang  tua  terhadap  prestasi belajar matematika  siswa 

kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya 2016/2017? Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian hubungan kasual. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri 43 

Surabaya dan untuk sampel penelitian adalah kelas VII-C. Teknik  pengambilan  

sampel  dengan Simple Random Sampling. Metode  pengumpulan  data  

menggunakan angket dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan  bantuan program 

komputer IBM SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar 

dan perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMPNegeri 43 Surabaya tahun 2016/2017 secara 

simultan sebesar 50,9%, sedangkan secara parsial motivasi belajar berpengaruh 

13% dan perhatian orang tua berpengaruh 11% terhadap prestasi belajar 

matematika. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi belajar dan perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017 secara 

simultan dan parsial. 

 

Kata kunci : Motivasi Belajar, Perhatian Orang Tua, Prestasi Belajar 

 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sangat banyak memberikan 

kemaslahatan dalam semua bidang kehidupan masyarakat temasuk juga aspek pendidikan. Pendidikan 

berkembang secara dinamis, karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan nasional akan dapat 

terwujud. 

Banyak siswa menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang sulit 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Kesulitan itu dapat dilihat dari kegagalan siswa dalam 

menguasai pelajaran matematika di sekolah. Berdasarkan penelitian Martiningsih (2013:34), dilaporkan bahwa 

kegagalan siswa dalam menguasai pelajaran matematika disekolah disebabkan kurang nya motivasi dari orang 

tua.  
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Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 43 Surabaya tahun pelajaran 2015/2016, hasil 

perolehan nilai matematika siswa belum mencapai hasil yang optimal karena masih banyak siswa yang 

mendapat nilai dibawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan untuk mata pelajaran 

matematika yaitu 70 dan standar ketuntasan kelas adalah 75% dari jumlah siswa .     

Berdasarkan pengamatan awal selain kurangnya motivasi belajar, dugaan lain yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika siswa yaitu kurangnya perhatian orang tua siswa terhadap 

perkembangan anak di sekolah. Salah satu indikasi dugaan tersebut adalah banyaknya siswa yang mengerjakan 

Pekerjaan Rumah (PR) di sekolah. Slameto (2010:105) menyatakan bahwa perhatian merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. 

Dengan adanya perhatian dari orang tua akan membuat siswa merasa diperhatikan sehingga timbul rangsangan 

dalam dirinya untuk belajar guna memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Soeparwoto dkk (2007:120) 

perhatian yang diberikan orang tua meliputi perhatian fisiologis, psikologis, dan sosial siswa. 

Menurut keterangan guru setempat diketahui bahwa sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan 

ekonomi menengah kebawah dimana kedua orang tuanya bekerja. Kesibukan orang tua dalam bekerja 

mengakibatkan kurangnya perhatian orang tua dan motivasi terhadap belajar siswa di rumah sehingga 

mempengaruhi prestasi belajar yang diperoleh siswa. Dari keterangan informasi  tersebut, peneliti menduga  

bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya adalah 

motivasi dan perhatian orang tua.   

Maka kiranya penting diadakan penelitian mengenai motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar matematika. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Belajar dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun 2016/2017”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017 ? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 

Surabaya tahun 2016/2017? 

3. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 

43 Surabaya 2016/2017? 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

matematika  siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika  siswa kelas VII 

SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017.  

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika  siswa kelas 

VII SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana penambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga sebagai informasi ilmu 

pengetahuan dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti 

Sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman secara praktis untuk bekal menjadi tenaga 

pengajar serta dapat menambah ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa menumbuhkan motivasi belajar matematika guna 

meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi Orang Tua 

Sebagai sumber informasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga dapat lebih 

memberi perhatian pada anak. 

d. Bagi guru dan sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembelajaran di sekolah 

mengenai pengaruh motivasi dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar  matematika 

 

Belajar merupakan suatu kewajiban bagi seorang siswa. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonsia, 

belajar berasal dari kata ajar yang artinya petunjuk yang diberikan seseorang. Ditambah imbuhan bel- menjadi 

kata belajar yang berarti berusaha untuk memperoleh kepandaian/ ilmu. 
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Tu’u (2004:75) menyatakan bahwa prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika telah 

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran 

dan penilaian. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai 

siswa setelah melakukan kegiatan belajar atau mempelajari sesuatu yang ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan guru. Jadi, prestas belajar siswa berfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah, utamanya nilai yang dilihat dari sisi kognitif, karena ranah inilah yang 

sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan materi sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Sejalan 

dengan Sudjana (2004:76) yang mengatakan bahwa, diantara ketiga ranah, yakni kognitif,  afektif, 

psikomotorik, maka ranah kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan struktur dan hubungan-hubungannya, simbol-simbol diperlukan, 

matematika berkenaan dengan ide-ide abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif (Hudoyo, 

1988: 3).  

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu (siswa) dapat tercapai. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis 

yang bersifat non-intelektual yang berperan dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar, 

dengan motivasi yang tepat maka hasil belajar akan optimal. 

Baharuddin (2007:178) menyatakan bahwa perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu sekumpulan obyek. Individu yang sedang 

memperhatikan suatu benda berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada benda 

tersebut. Sedangkan menurut Slameto (2010:105) perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Seseorang dapat dikatakan dalam 

keadaan sedang memperhatikan apabila ia mengarahkan indra atau sistem persepsinya untuk menerima 

informasi tentang sesuatu. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : “Ada pengaruh motivasi belajar dan perhatian orangtua terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017.” 

H2 : “Ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII  SMP 

Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017” 

H3 : “Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika  siswa kelas VII  SMP 

Negeri 43 Surabaya tahun 2016/2017”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hubungan kausal. Sugiyono (2008:37) 

menyatakan bahwa jenis penelitian hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi, 2010:173). Populasi dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  

siswa  kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 279 siswa dan tersebar 

dalam 7 kelas. Untuk pengambilan sampel, teknik sampling yang digunakan peneliti adalah Probability 

Sampling bentuk Simple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada. Pengambilan sampel dilakukan secara undian dan terpilih kelas VII-C sebagai 

sampel penelitian 

Teknik analisis dalam mengolah data dalam penelitian kuantitatif ini adalah menggunakan statistik. 

Adapun analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  adalah analisis statistik  deskriptif  dan 

analisis statistik infertensial. 

Analisis Statistik Deskriptif Persentase Sugiyono (2008:147) menerangkan statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan  

distribusi)” (Ghozali, 2011:20-21). 

 

III. PEMBAHASAN 

Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan - Uji Simultan/ Uji F (H1) 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa. Untuk analisanya menggunakan bantuan program statistik yaitu SPSS16. Hasil 
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pengujian tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 21,227 dengan Sig. = 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 

maka Ho (ρ= 0) ditolak dan H1 diterima yang artinya motivasi belajar dan perhatian orang tua secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. 

 Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara parsial - Uji Parsial/ Uji t (H2 dan H3) 
Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk membuktikan apakah ada pengaruh varibel bebas yaitu motivasi 

belajar dan perhatian orang tua terhadap varibel terikat yaitu prestasi belajar siswa baik secara individu atau 

parsial. Pengujiannya menggunakan bantuan SPSS16. Hasil uji T dalam penelitian ini nilai p-value untuk variabel 

motivasi belajar (X1) pada kolom Sig. adalah 0,025 kurang dari alpha 0,05. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima yang menyatakan “Ada pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar matematika siswa SMP Kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017.” Pada 

hasil uji untuk variabel perhatian orang tua (X2) diperoleh hasil nilai  p-value  pada  kolom  Sig. adalah  0,040 

kurang dari alpha 0,05. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  Ho ditolak dan H3 diterima 

yang menyatakan “Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP Kelas VII 

SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017.” 

Koefisien Determinasi Secara Simultan dan Parsial Koefisien Determinasi Secara Simultan (R2) 

Koefisien determinasi secara simultan (R2) berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 

motivasi belajar (X1) dan perhatian orang tua (X2) dalam menjelaskan variabel prestasi belajar matematika (Y). 

Uji yang digunakan adalah uji Durbin Watson dengan bantuan SPSS16. Nilai koefisien determinasi secara 

simultan variabel motivasi belajar dan perhatian orang tua (R2) dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi Simultan 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditunjukkanoleh tabel diatas diperoleh  nilai  Adjusted  R  Square  

sebesar  0,509  atau  50,9%.  Artinya adalah bahwa variabel motivasi belajar dan perhatian orang tua 

mempengaruhi variabel prestasi belajar matematika sebesar 50,9%, sedangkan sisanya 49,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Koefisien Determinasi Secara Simultan (r2) 

Koefisien determinasi secara parsial (r2) digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh 

variabel bebas yaitu motivasi belajar (X1) dan perhatian orang tua (X2) terhadap variabel terikat yaitu prestasi 

belajar matematik (Y) secara parsial. Nilai koefisien determinasi secara  parsial  dapat  dilihat  dari  hasil  

pengujian  dengan  perhitungan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS16.  

Besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2) yang mempengaruhi dari masing-masing variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent) pada kolom Correlations-Partial. Nilai  Correlations-Partial  

untuk  variabel  motivasi  belajar  sebesar 0,358 sehingga koefisien determinasi secara parsial (r2) untuk variabel 

ini adalah (0,358)2 x 100% = 13% yang artinya adalah sumbangan variabel motivasi  belajar  terhadap  prestasi  

belajar  matematika sebesar 13% secara parsial (r2) untuk variabel ini adalah (-0,331)2 x 100% = 13% yang 

artinya adalah sumbangan efektif  untuk  variabel  perhatian  orang  tua  terhadap  prestasi  belajar matematika 

sebesar 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .731a .534 .509 4.217 1.706 

a. Predictors: (Constant), Perhatian Orang Tua (X2), Motivasi Orang Tua (X1) 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)  

Coefficientsa 
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 Correlations-Partial untuk variabel perhatian orang tua sebesar -0,331 sehingga koefisien determinasi secara 

parsial (r2) untuk variabel ini adalah (-0,331)2 x 100% = 11% yang artinya adalah sumbangan efektif  untuk  

variabel  perhatian  orang  tua  terhadap  prestasi  belajar matematika sebesar 11%. 

 Interpretasi terhadap hasil analisa data penelitian yang telah melalui pengujian analisis statistik tentang 

pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa akan dibahas lebih 

lanjut sebagai berikut: 

 Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai signifikan melalui uji signifikansi secara simultan (uji F) 

yaitu 0,000 < 0,05, hal ini menujukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh antara 

motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis kerja (H1) yang menyatakan “Ada pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017” diterima. 

 Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien determinasi  secara  simultan  (R2)  yang  

dapat  dilihat  dari  nilai  Adjusted  R Square memperoleh nilai sebesar 0,509 atau 50,9%. Hal tesebut 

membuktikan pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa 

kelas kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017 secara  bersama-sama  yaitu  sebesar  

49,1%,  sedangkan sisanya sebesar 54,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji di dalam penelitian ini. 

 Hasil perhitungan hipotesis ke dua diperoleh nilai signifikansi melalui uji signifikasi secara parsial (Uji t) 

yaitu 0,025 < 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. Ini membuktikan bahwa hipotesis kerja (H2) yang menyatakan “Ada pengaruh motivasi belajar dan 

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun 

Pelajaran 2016/2017” diterima. 

 Koefisien determinasi secara parsial (r2) menunjukkan besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu sebesar 13%. 

Artinya semakin baik motivasi siswa dalam belajar matematika maka semakin baik pula prestasi belajar 

matematikanya. Sebaliknya jika motivasi siswa dalam belajar matematika rendah maka prestasi belajar yang 

akan dicapai juga rendah. 

 Hasil perhitungan hipotesis ke tiga diperoleh nilai signifikansi melalui uji signifikasi secara parsial (Uji t) 

yaitu 0,040 < 0,05. Ini berarti ada pengaruh antara perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika. Hal 

tersebut  membuktikan  bahwa  hipotesis  kerja  (H3)  yang  menyatakan  “Ada pengaruh motivasi belajar dan 

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun 

Pelajaran 2016/2017” diterima. 

 Sementara Koefisien determinasi secara parsial (r2) menunjukkan besarnya pengaruh perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu 

sebesar 11%. Artinya semakin baik perhatian orang tua maka semakin baik pula prestasi belajar matematikanya. 

Sebaliknya jika perhatian orang tua rendah maka prestasi belajar yang akan dicapai juga rendah. 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 

VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Adanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 

Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 40.482 5.594  7.237 .000    

Motivasi Orang Tua (X1) 4.491 1.928 8.167 2.329 .025 .691 .358 .261 

Perhatian Orang Tua (X2) 
-5.398 2.531 -7.480 

-

2.133 
.040 .683 -.331 -.239 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)        
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3. Adanya pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 43 

Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Saran 

Berdasarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian 

maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa sebaiknya lebih membiasakan diri untuk banyak memahami soal-soal matematika dari berbagai 

sumber dan memecahkannya secara individu maupun  kelompok.  Dengan  begitu  diharapkan  dapat  

menumbuhkan motivasi lebih dalam belajar matematika guna meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa. 

2. Guna meningkatkan prestasi belajar anak diperlukan perhatian orang tua dalam memperhatikan 

kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini tidak hanya kebutuhan   fisiologis   seperti   memberikan   

kelengkapan   sarana   dan prasarana serta menyediakan biaya pendidikan anak saja yang penting, tetapi juga 

kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial anak. Di rumah, hendaknya orang tua juga ikut serta 

membimbing dan memotivasi siswa agar lebih giat belajar guna meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa dan 

masih banyaknya guru yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional 

karena dinilai lebih mudah untuk digunakan.. Sehubungan dengan hal di atas peneliti 

ingin mengemukakan salah satu model pembelajaran yang efektif yaitu model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). Model pembelajaran TGT 

merupakan salah  satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang menempatkan 

siswa dalam kelompok–kelompok belajar. Dalam model pembelajaran tersebut 

terdapat sebuah turnamen untuk mengukur pemahaman siswa dan penghargaan 

kelompok yang menjadikan siswa lebih aktif dan kritis dalam berfikir, sehingga siswa 

tidak diposisikan sebagai penerima materi yang pasif dalam proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian 

eksperimen dengan desain penelitian Post test Only Control Group Design. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya dan untuk 

sampel penelitian adalah kelas VII-B untuk kelas eksperimen dan VII-C untuk kelas 

kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan Simple Random Sampling. Metode 

pengumpulan  data  menggunakan observasi, dokumentasi, test dan angket. Analisa 

data statistik menggunakan uji t Hasil analisa data pada SPSS ditemukan harga  F 

sebesar  0,882 dengan sig. 0,351 lebih besar dari taraf nyata 0,05 maka varians kedua 

kelompok homogen. Sementara hasil uji t sebesar 3,624 dan probabilitas atau Sig(2-

tailed) sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Karena thitung lebih besar dari 

pada ttabel (thitung 3,624 > ttabel 1,991) dan nilai taraf signifikansi lebih kecil dari 

5% (0,001 < 0,05) maka H1 diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan “Ada 

perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan model pembelajaran langsung pada siswa 

kelas VII SMPN 43 Surabaya materi Aljabar tahun pelajaran 2016/2017.”  

 

Kata kunci:TGT (Teams Games Tournament), Hasil Belajar, Aljabar, Respon 

 
I PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu proses untuk menyiapkan cikal bakal generasi penerus bangsa yang 

berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia. Salah satu pemegang peran penting di dalam 

peningkatan sumber daya manusia adalah karena jasa seorang guru. Sehingga guru mengemban tugas penting 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkulitas, guru harus berhasil di dalam kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka pembelajaran yang disampaikan kepada siswa akan semakin kompleks juga. 

Guru di tuntut memilih model pembelajaran agar sesuai dengan materi yang akan di ajarkan. 

Banyak siswa menjadikan matematika sebagai momok yang menakutkan, bahkan tidak jarang siswa 

menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang di benci. Proses pembelajaran yang tidak tepat, 

penyampaian materi yang membosankan membuat matematika menjadi mata pelajaran yang sulit di pelajari 

dibandingkan mata pelajaran yang lain. Selain itu banyak guru yang tidak memperdulikan tentang proses 

pembelajaran di kelas. Akibatnya guru hanya sekedar menjalankan tugasnya dengan menyampaikan materi 
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sesuai jadwal tanpa memperdulikan apa yang telah di ajarkan dimengerti atau tidak.Hal ini berakibat pada 

rendahnya hasil belajar siswa di berbagai sekolah. Selain itu rendahnya hasil belajar matematika dapat dilihat 

dari rata-rata nilai Ujian Nasional. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pada tahun 2014 nilai 

rata-rata UNAS Matematika sebesar 63,80, lalu pada 2015 turun menjadi menjadi 61,08. 

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika melakukan observasi di SMP Negeri 43 Surabaya, proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran konvensial dimana proses belajar mengajar masih 

terpusat pada guru. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan materi yang disampaikan. Setelahnya siswa 

diberikan latihan soal dan rumus-rumus yang harus di hafal. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi pasif dan 

tidak bersemangat sehingga mereka tergantung sepenuhnya kepada guru saat mengerjakan soal. Pengajaran 

yang monoton mengakibatkan siswa tidak bisa mengembangkan kreativitasnya dalam berpikir. Padahal 

pembelajaran matematika yang di butuhkan siswa adalah pemahaman konsep bukan hanya sekedar menghafal 

rumus-rumus yang sudah ada. Namun pada kenyataannya guru lebih suka menggunakan model pembelajaran 

langsung seperti ini, karena model pembelajaran ini lebih mudah diterapakan dikelas.Berdasarkan pengamatan 

tersebut, masih dijumpai siswa yang mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika. Khususnya siswa 

kelas VII pada materi Aljabar. Beberapa nilai siswa masih di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang 

telah ditetapkan sekolah yaitu 75. 

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan dalam proses belajar 

mengajar guna meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Oleh karena itu peneliti mencoba memberikan 

solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu 

diterapkannya proses pembelajaran yang mampu menarik minat siswa sehingga mereka bisa termotivasi dan 

semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menarik untuk diterapkan adalah tipe TGT (Teams Games 

Tournament. Model pembelajaran TGT adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dengan cara  

mengkelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda. 

Disetiap akhir pembelajaran akan di lakukan kompetisi atau permainan (game) yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah di pelajari sebelumnya. Sementara itu, untuk terus 

memacu motivasi dan semangat siswa, guru memberikan penghargaan pada masing-masing kelompok. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017”.Berdasarkan uraian latar belakang, maka 

rumusan masalah yang dapat diidentifikasi peneliti sebagai berikut: (1) Apakah ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) terhadap hasil belajar matematika materi aljabar 

siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya? (2) Bagaimana respon siswa pada penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) terhadap hasil belajar matematika materi aljabar siswa kelas 

VII SMP Negeri 43 Surabaya? (3) Bagaimana ketuntasan belajar siswa pada penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) terhadap hasil belajar matematika materi aljabar siswa kelas 

VII SMP Negeri 43 Surabaya? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini : (1) Mengetahui apakah ada pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) terhadap hasil belajar 

matematika materi aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya (2) Mendeskripsikan respon siswa pada 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) terhadap hasil belajar 

matematika materi aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya (3) Mendeskripsikan ketuntasan belajar 

siswa pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) terhadap hasil 

belajar matematika materi aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya. 

 

II METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian Post 

Test Only Control Group Design yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja yang dipilih 

secara random. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian 

di SMP Negeri 43 Surabaya dengan pengambilan data pada bulan Oktober 2016.  

Variabel  bebas dalam penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:  (1)  model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

adalah model pembelajaran  kooperatif  dimana peserta didik dibagi dalam kelompok belajar kecil sehingga 

bekerja dalam kelompok, mengandung unsur permainan dan reinforcement untuk memastikan setiap anggota 

kelompok  mampu  memahami  materi  pelajaran  yang  sudah disampaikan. Model pembelajaran TGT 

menekankan adanya kompetisi kegiatan, tetapi kompetisi dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan 

antar anggota tim dalam suatu bentuk turnamen;  (2) Model pembelajaran konvensional adalah model 

pembelajaran dimana proses pembelajaran hanya terfokus pada guru. Peserta didik hanya duduk diam dan 

mendengarkan materi yang disampaikan. Setelahnya peserta didik diberikan latihan soal dan rumus-rumus yang 

harus di hafal. Sementara variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik pada materi 

aljabar . 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya yang terdiri dari 

tujuh kelas dengan jumlah 279 siswa. Sampel penelitian ini dipilih secara acak dengan teknik Simple Random 

Sampling. Sebelum pengambilan sampel, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi sebagai prasyarat penetapan 

sampel, yaitu uji homogenitas, normalitas dan uji kesamaan dua rata-rata. Analisis data dibantu dengan program 

SPSS 16.0 dengan signifikansi 5%. Setelah uji asumsi terpenuhi selanjutnya pemilihan sampel secara acak 

dengan cara undian dan didapatkan 39 siswa kelas VII B sebagai  kelompok eksperimen dan 40 siswa Kelas VII 

C SMP Negeri 43 Surabaya sebagai kelompok kontrol. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 1) Pengumpulan data untuk uji 

homogenitas dan normalitas 2) Observasi 3) Tes 4) Angket 5) Dokumentasi. Sementara itu instrumen  penelitian  

dalam  penelitian  ini  meliputi : 1) Pedoman observasi. Pedoman  observasi  dalam  penelitian  ini  berupa RPP 

yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dan angket  lembar  observasi  untuk  mengetahui  

aktivitas  siswa  selama proses pembelajaran berlangsung 2) Pedoman tes. Tes yang akan digunakan adalah post 

test berbentuk soal esay yang diujikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah di uji validitas dan 

reliabilitasnya 3) Pedoman angket. Pengisian angket ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan respon 

siswa terhadap pembelajaran 4) Pedoman Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data nilai 

siswa, data guru matematika, dan data jumlah siswa di SMP Negeri 43 Surabaya. 

Prosedur pengumpulan data hingga penelitian diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap pertama- pre experiment. 

Sebelum melaksanakan penelitian maka kelompok kontrol dan kelompok eksperimen perlu di analisa. Analisa 

ini perlu dilakukanan untuk mengetahui apakah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya berada 

dalam rentang normal dan homogen. Maka peneliti menggunakan nilai UTS Matematika siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengetahui apakah kedua kelompok berada dalam rentang normal dan 

homogen 2) Tahap kedua, treatment. Setelah kedua kelompok dinyatakan normal dan homogen, maka kedua 

kelompok diberikan treatment. Kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran kooperatif TGT, dan 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran yang ada di sekolah (model pembelajaran konvensional) pada 

materi pokok yang sama yaitu pokok bahasan Aljabar 3) Tahap ketiga, post eksperiment measurenment. Tahap 

ketiga adalah tahap dimana kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes tertulis. Hasilnya berupa 

kemampuan akhir siswa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan akibat dari pemberian 

perlakuan (treatment) 4) Tahap keempat, pengisian angket. Pengisian  angket  untuk  kelas eksperimen ini 

bertujuan mengetahui tanggapan dan respon siswa terhadap pembelajaran. 

Teknik  analisa data  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah Uji-t atau uji perbedaan rata-rata 

yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum 

dilakukan uji-t, pada penelitian ini peneliti menggunakan pengujian terhadap instrumen yang terdiri dari uji 

validitas dan uji reabilitas. Kemudian pengujian prasyarat sebelum menggunakan t-test yaitu uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas menggunakan Levene’s Test pada taraf sig P>005, 

tahapan terakhir yaitu pengujian hipotesis dengan uji t dengan kategori Independent Sample t-Test pada taraf 

signifikansi 0,05 dengan tingkat kepercayaan 5%. Rumus uji-t adalah. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menghitung uji t dengan bantuan SPSS (Staticac Program For Social Scince). 

Sehingga dapat diketahui perbedaan rata-rata antara kelompok kontrol dan eksperimen serta metode 

pembelajaran mana yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

III PEMBAHASAN 

Hasil  uji  homogenitas  menunjukkan dari  ketujuh kelas terdapat lima kelas yang berdistribusi normal dan 

homogen dengan taraf signifikansi 5%. Dengan menggunakan teknik simple random sampling didapat dua kelas 

sebagai sampel, kelas VII-B sebagai kelas kontrol dan kelas VII-C sebagai kelas eksperimen. Kelas eksperimen 

diberi perlakuan berupa model pembelajaran kooperatof tipr TGT (Teams Games Tournament) dan kelas kontrol 

diberi perlakuan berupa model pembelajaran yang diterapkan sekolah yaitu model pembelajaran konvensional. 

1. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika 

Data hasil perhitungan statistik melalui program SPSS 16.00 diperoleh dari hasil post-test yang 

diberikan kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil analisa data pada kedua kelompok sample 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N Valid 39 40 

Missing 0 0 

Mean 78.36 69,30 

Median 80.00 69,00 

Std. Deviation 12,865 9,073 

Minimum 39 50 

Maximum 100 84 

Sum 3056 2772 

Berdasarkan tabel diatas dari perhitungan SPSS terlihat bahwa kelas eksperimen memiliki nilai rata-

rata sebesar 78,36 dan simpangan baku sebesar 12,865 dengan jumlah total nilai sebesar 3056. Sedangkan 

untuk kelas kontrol memiliki nilai rata-rata sebesar 69,30 dan simpangan baku sebesar 9,073 dengan 

jumlah total nilai sebesar 2772. Berdasarkan perolehan nilai dari tabel terdapat perbedaan nilai rata-rata 

skor pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran TGT dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Adanya perbedaan tersebut menunjukan bahwa 

pembelajaran kooperatif TGT lebih baik daripada yang di ajarkan menggunakan model konvensional 

 

2. Deskripsi Data Respon Siswa 

Respon siswa merupakan pendapat atau tanggapan terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah 

diterapkan. Perolehan data respon siswa dilakukan dengan memberikan angket kepada kelas VII-B sebagai 

kelas eksperimen. Analisis respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2Respon Siswa Setelah Pembelajaran TGT 

Tanggapan Rentang Frekuensi Presentase 

STS 0-1 0 0,0 % 

TS 1,1-2 0 0,0 % 

S 2,1-3 22 56,4 % 

SS 3,1-4 17 43,6 

Total 39 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 39 siswa, 22 siswa (56,4% ) merespon setuju jika 

model pembelajaran dengan model Teams Games Tournament mampu menarik minat dan motivasi belajar 

siswa dengan rentang 2,1-3, sedangkan 17 siswa (43,6%) merespon sangat setuju jika model pembelajaran 

dengan model Teams Games Tournament mampu menarik minta dan motivasi belajar siswa dengan 

rentang 3,1 – 4. 

 

3. Deskripsi Data Ketuntasan Belajar Siswa 

Data  ketuntasan hasil belajar matematika siswa diperoleh dari hasil tes hasil belajar matematika yang 

dilaksanakan setelah siswa mendapatkan  perlakuan  pembelajaran. Ketuntasan hasil belajar didasarkan 

pada nilai minimum matematika yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Data ketuntasan hasil belajar 

matematika disajikan  dalam  tabel  berikut. 

 

Tabel 3Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen VII-B 

Ketuntasan 
Frekuensi Prosentase 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Tuntas 31 18 79,5 % 45% 

Tidak Tuntas 8 22 20,5 % 55% 

Total 39 40 100 % 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

647 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Dari tabel diatas didapatkan kesimpulan jika 31 siswa (79,5%) dari total 39 siswa di kelas eksperimen 

VII-B hasil belajarnya tuntas karena , sedangkan 8 siswa (20,5%) hasil belajarnya tidak tuntas 

karena . Sementara untuk kelas kontrol VII-C didapatkan kesimpulan jika 18 siswa (45%) dari total 

40 siswa hasil belajarnya tuntas karena , sedangkan 22 siswa (55%) hasil belajarnya tidak tuntas 

karena . 

 

 
Gambar 1 Presentase Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran TGT lebih efektif dari pada model 

pembelajaran konvensional pada materi pokok Aljabar. Hal ini didasarkan pada jumlah siswa yang tuntas 

dan memenuhi KKM pada kelas eksperimen lebih banyak dibandingkan kelas kontrol. Dari histogram di 

atas juga menunjukkan presentase keberhasilan belajar kelas ekperimen lebih besar dari pada kelas kontrol 

yakni sebesar 79,5% dibanding 45% dengan selisih 34,5%. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengolah data dan penginterpretasian hasil pengolahan. Teknik  analisa 

data  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah Uji-t atau uji perbedaan rata-rata yang digunakan 

untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengujian prasyarat 

sebelum menggunakan t-test yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas 

menggunakan Levene’s Test pada taraf sig P>005, tahapan terakhir yaitu pengujian hipotesis dengan uji t 

dengan kategori Independent Sample t-Test pada taraf signifikansi 0,05 dengan tingkat kepercayaan 5%. 

Melalui uji normalitas program SPSS dapat terlihat hasil pengujian pada tabel berikut. 

Tabel 4Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelas 

Eksperimen 

VIIB 

Kelas Kontrol 

VIIC 

N 39 40 

Normal 

Parametersa 

Mean 78.36 69.30 

Std. Deviation 12.865 9.073 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .192 .195 

Positive .122 .195 

Negative -.192 -.185 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.198 1.236 

Asymp. Sig. (2-tailed) .113 .094 

a. Test distribution is Normal.   

Berdasarkan hasil analisis data di atas ditemukan harga Z kelas eksperimen 1,1198 dengan asymp sig 

0,113 dan harga Z kelas kontrol 1,236 dengan asump 0,94 Oleh karena nilai asymp sig tersebut lebih besar 
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dari 0,05 (sig>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data variabel kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogen atau tidaknya varian data dari sampel yang 

diambil. Uji ini menggunakan Lavene’s Test. Dari data posttest kedua kelompok yang telah diperoleh 

maka hasil output uji homogenitas melalui program SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5Uji Homogenitas Kelas VII-B dan VII-C 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.882 1 77 .351 

Berdasarkan hasil  perhitungan  dengan  tes  Levene’s, hasil analisis data di atas diperoleh Sig sebesar 

0,351. Oleh karena nilai Sig tersebut lebih besar dari 0,05 (sig>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data 

variabel kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki sebaran yang homogen. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas varians diperoleh bahwa sebara data pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berditribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Oleh karena itu uji 

hipotesis dapat dilakukan dengan uji-t independent test.Hasil analisis uji-t ditunjukan pada tabel berikut. 

Tabel 6Tabel Uji-t 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

.882 .351 3.624 77 .001 9.059 2.500 4.082 14.036 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.609 68.172 .001 9.059 2.510 4.050 14.68  

 

Dari  hasil  analisa  ditemukan  harga  F sebesar  0,882 dengan sig. 0,351 lebih besar dari taraf nyata 

0,05 maka varians kedua kelompok homogen sehingga uji yang digunakan adalah pooled t test. Hasil uji t 

(t hitung) sebesar 3,624, derajat kebebasan (df)=n1+n2-3=39+40-2=77 dan probabilitas atau Sig(2-tailed) 

sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf nyata 0,05. 

 

Kriteria Pengujian 

Dalam perhitungan hipotesis menggunakan uji-t dengan kriteria pengujian : 

H0diterima dan H1 ditolakjika –ttabel  thitung ttabel. Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan model pembelajaran 

langsung pada siswa kelas VII SMPN 43 Surabaya materi Aljabar tahun pelajaran 2016/2017. 

H1 diterima dan H0 ditolak jika thitung  -ttabel  atau thitung  ttabel . Ada perbedaan hasil belajar 

matematika antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan model 

pembelajaran langsung pada siswa kelas VII SMPN 43 Surabaya materi Aljabar tahun pelajaran 2016/2017 

 

Pengambilan Keputusan 

Dengan mengambil taraf nyata  tes akhir diperoleh probabilitas atau Sig(2-tailed) sebesar 

0,001 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 . Karena thitung lebih besar dari pada ttabel (thitung 3,624 

> ttabel 1,991) dan nilai taraf signifikansi lebih kecil dari 5% (0,044 < 0,05) maka H1 diterima dan H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan model pembelajaran langsung pada siswa 

kelas VII SMPN 43 Surabaya materi Aljabar tahun pelajaran 2016/2017. 

 

IV SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian,maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: 

1) Penerapan  pembelajaran  kooperatif  tipe TGT materi Aljabar pada  kelas  VII  SMP  Negeri  43 

Surabaya tahun ajaran 2016/2017 memberikan hasil belajar yang lebih baik. Hal ini dilihat dari rata-

rata skor posttest. Pada kelas eksperimen (VII-B) yang menggunakan model pembelajaran TGT adalah 

78,56 dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimum 39, sementara pada pembelajaran kelas kontrol 

(VII-C) memiliki rata-rata skor 69,30 dengan nilai maksimum 84 dan nilai minimum 50. Analisa data 

statistik menggunakan uji t pada SPSS ditemukan harga  F sebesar  0,882 dengan sig. 0,351 lebih besar 

dari taraf nyata 0,05 maka varians kedua kelompok homogen. Sementara hasil uji t sebesar 3,624 dan 

probabilitas atau Sig(2-tailed) sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak. Maka 

dapat disimpulkan ada pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya Tahun 

Pelajaran 2016-2017 

2) Respon siswa lebih baik pada penerapan  pembelajaran  kooperatif  tipe TGT pada materi Aljabar kelas  

VII  SMP Negeri  43 Surabaya tahun ajaran 2016/2017.  Hal ini ditinjau dari  pembelajaran  dengan  

TGT dari 39 siswa dikelas eksperimen, 22 siswa (56,4% ) merespon setuju jika model pembelajaran 

dengan model Teams Games Tournament mampu menarik minat dan motivasi belajar siswa, 

sedangkan 17 siswa (43,6%) merespon sangat setuju jika model pembelajaran dengan model TGT 

mampu menarik minat dan motivasi belajar siswa. 

3) Ketuntasan belajar siswa lebih baik pada pembelajaran dengan model TGT. Pada kelas eksperimen 

yang berjumlah 39 siswa terdapat 31 siswa (79,5%) yang hasil belajaranya tuntas, sedangkan ada 8 

siswa (20,5%) yang hasil belajarnya masih belum tuntas. Sementara pada kelas kontrol yang berjumlah 

40 siswa terdapat 18 siswa (45%) yang hasil belajarnya tuntas sedangkan ada 22 siswa (55%) yang 

hasil belajarnya masih belum tuntas. 

Saran 

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1) Siswa hendaknya lebih kreatif, aktif, dan semangat untuk memecahkan berbagai persoalan dalam 

matematika serta berlatih bekerja sama dengan siswa lain yang kemampuannya berbeda ataupun sama 

agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik. 

2) Guru hendaknya lebih kreatif inovatif dan berperan secara aktif serta berani untuk melakukan inovasi 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa, salah satunya dengan 

inovasi model pembelajaran dan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran TGT. 

3) Sekolah diharapkan dapat  memfasilitasi  guru  untuk  mengikuti  pelatihan metode pembelajaran untuk 

meningkatkan kinerja guru yang berdampak pada meningkatnya kualitas dan profesionalitas guru 

dalam proses pembelajaran. 

4) Bagi Peneliti Lain dengan adanya penelitian ini disarankan pada peneliti  lain  agar dapat  

mempergunakan  hasil  penelitian  ini  untuk mengembangkan penelitian ini khususnya pada model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) sehingga tidak hanya terfokus pada hasil belajar 

matematika, melainkan dapat mengembangkan lebih jauh mengenai pembelajaran matematika secara 

umum. Peneliti  lain  dapat disarankan dapat mempergunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai  data atau 

rujukan untuk penelitian lanjutan 
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Dalam pembelajaran khususnya pembelajaran Matematika, alat peraga cukup 

diperlukan sebagai media pembelajaran. Penelitian ini bertujan untuk menganalisis 

peran serta penerapan salah satu media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran Matematika. Subjek yang diteliti adalah alat peraga yang 

berupa “Papan Kartu Berpasangan”. Secara garis besar media pembelajaran “Papan 

Kartu Berpasangan” ini dapat digunakan untuk media ajar bilangan bulat dengan sub 

bab materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat SMP kelas VII. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana 

metode penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk  

menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka ataupun ukuran lain yang 

bersifat eksak. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan 

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran 

ini berguna untuk meningkatkan rasa keingintahuan serta pemahaman siswa 

mengenai bilangan bulat, membantu mengkonkritkan sesuatu yang abstrak, dan 

membangkitkan semangat belajar siswa sehingga pembelajaran yang berlangsung 

lebih interaktif dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media 

pembelajaran “Papan Kartu Berpasangan” ini dinilai mampu membantu siswa dalam 

memahami materi bilangan bulat karena cara penggunaannya yang mudah dipahami 

dan diterapkan dalam pembelajaran.    

 

Kata kunci: penerapan, media pembelajaran, bilangan bulat 

 
I. PENDAHULUAN 

Menurut Soedadji(2007)[1], matematika merupakan pengetahuan yang bersifat eksak dengan objek abstrak 

yang meliputi prinsip, konsep, serta operasi yang ada hubungannya dengan suatu bilangan. Seorang guru 

matematika, sesuai dengan perkembangan siswanya, harus mengusahakan agar fakta, konsep, operasi ataupun 

prinsip dalam matematika itu terlihat konkret. Melalui proses abstraksi dan asimilasi, objek matematika dalam 

pikiran  yang bersifat abstrak tersebut dapat dibantu pemahamannya dengan  benda–benda nyata yang sifatnya 

konkrit. Untuk itu, dalam memahami konsep abstrak, anak memerlukan benda–benda kongkrit (riil) sebagai 

perantara atau visualisasinya. Tujuan umum diberikannya matematika di jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan umum yakni: 1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam 

kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, 

rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien; 2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika 

dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari serta dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Perubahan dan perbaikan dalam  proses  pembelajaran dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang 

kondusif, konstruktif, demokratis dan kolaboratif. Selama ini pembelajaran matematika masih terpusat pada 

metode ceramah atau penjelasan guru. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif selama pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Namun kenyataannya proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya sesuai dengan Kurikulum 

2013. Siswa masih pasif dan  lebih bersifat menunggu serta menerima apa saja yang diberikan guru. Hal ini yang 

kemudian menjadi salah satu faktor rendahnya penguasaan matematika siswa, karena siswa tidak diberi 

kesempatan yang cukup untuk membangun sendiri pengetahuannya. Oleh karena itu, penggunaan alat peraga 

matematika cukup diperlukan untuk meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
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Penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga merupakan metode alternatif yang dapat membuat kegiatan 

belajar mengajar termotivasi. Untuk dapat membantu memperjelas apa yang akan disampaikan guru dan  mudah 

dipahami dan dimengerti oleh siswa, maka dibutuhkan media. Media difungsikan sebagai jembatan untuk 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa dengan tepat. Penggunaan  media yang berupa alat peraga, yaitu 

sebagai jembatan atau visualisasi untuk memahami konsep abstrak. Diharapkan juga dengan bantuan media 

dalam proses belajar, siswa akan termotivasi, senang, terangsang, dan tertarik. Tetapi kegunaan alat peraga 

tersebut akan gagal bila konsep abstrak dari representasi kongkrit itu tidak tercapai. Salah satu materi dalam 

matematika yang dapat memanfaatkan media pembelajaran adalah materi bilangan bulat pada SMP Kelas VII. 

Media pembelajaran tersebut berupa alat peraga “Papan Kartu Berpasangan”. Penulis mencoba merancang alat 

peraga yang membantu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan konsep 

berpasangan. Alasan menggunakan konsep berpasangan karena bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan 

bilangan positif. Alat peraga matematika ini sengaja dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun untuk membantu 

menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,  penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai penerapan media pembelajaran “Papan Kartu Berpasangan” dalam pembelajaran matematika materi 

bilangan bulat SMP Kelas VII. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi 

peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi penting mengenai pemanfaatan salah satu media 

pembelajaran matematika. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk proses pembelajaran 

selanjutnya. 

 

II. PEMBAHASAN  

A. Pembelajaran Matematika 

Menurut Sudjana(1989)[2], belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. 

Sedangkan belajar menurut Gagne(1984)[3], adalah suatu proses perubahan perilaku sebagai akibat dari 

pengalaman. Belajar merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan 

kemampuan diri ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam belajar ada yang dinamakan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik 

untuk membelajarkan siswa belajar. Setelah melalui proses pembelajaran, siswa akan memperoleh hasil belajar 

yang pada dasarnya dapat ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, secara keseluruhan baik dari segi 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Oleh karena itu, seorang guru harus memfasilitasi, mendukung, serta 

memotivasi siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu pembelajaran 

tidak hanya diwujudkan dalam sebuah hasil prestasi siswa di sekolah, melainkan pembelajaran yang berhasil 

adalah pembelajaran yang mampu membuat siswa paham sehingga siswa dapat mengembangkan apa yang telah 

dipelajari di sekolah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Subarinah(2006), matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian logik, 

pengetahuan struktur yang terorganisasi memuat sifat-sifat, teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur 

yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya. Pernyataan ini didukung 

oleh pendapat dari Soedadji yang menyatakan bahwa matematika merupakan pengetahuan yang bersifat eksak 

dengan objek abstrak yang meliputi prinsip, konsep, serta operasi yang ada hubungannya dengan suatu bilangan. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah salah satu pengetahuan yang logik 

yang dibutuhkan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada. Pembelajaran matematika sangatlah 

penting dalam jenjang pendidikan karena dapat membantu serta merangsang siswa untuk menggali potensi 

dirinya dalam upaya pemecahan masalah baik dalam konteks pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Jadi pembelajaran matematika adalah memahami dengan baik materi matematika yang diajarkan dan 

memanfaatkan dengan baik cara siswa belajar matematika yang efektif. Pembelajaran matematika yang efektif 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu perlu penggunaan media pembelajaran yang relevan 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga dapat lebih memudahkan siswa memahami konsep 

matematika yang abstrak. Pembelajaran matematika adalah merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran 

yang mengutamakan keterlibatan siswa untuk membangun pengetahuan matematika dengan caranya sendiri. 

Dalam kegiatan tersebut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan 

menyediakan berbagai sarana pembelajaran yang memudahkan siswa membangun pengetahuan matematikanya 

sendiri.  Sebagai mediator, guru menjadi perantara dalam interaksi antar siswa dengan ide matematikanya, dan 

menghindari pemberian pendapatnya sendiri ketika siswa sedang mengemukakan pendapat. Misalnya, dalam 

mempelajari materi pelajaran siswa harus terlibat secara aktif, siswa perlu mengasimilasi, mengintegrasikan 

materi baru ini dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga siswa mampu membangun makna 

atau mengkonstruksi pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang baru yang terkait dengan materi 

pelajaran. 
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B. Konsep Matematika Bilangan Bulat 

1. Pengertian Bilangan Bulat 

Bilangan bulat adalah semua bilangan cacah dengan semua lawan bilangan asli . Bilangan bulat terdiri dari : 

a. Bilangan-bilangan yang bertanda negatif (-1,-2,-3,...) yang selanjutnya disebut bilangan bulat negatif. 

b. Bilangan 0 (Nol) 

c. Bilangan-bilangan yang bertanda  positif (1,2,3,…) yang selanjutnya disebut bilangan bulat positif. 

Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplimentasikan dengan  kapal selam. 

Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan 

positif dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya, kedalaman 

10 m di bawah permukaan laut ditulis -10m. 

 

2. Operasi Hitung Penjumlahan pada Bilangan Bulat 

Penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Namun, 

untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, hal itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, kita harus dapat 

menjumlahkan bilangan bulat tanpa alat bantu , diantaranya dengan cara : 

a. Jika kedua bilangan bertanda sama, jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya berilah tanda sama 

dengan tanda kedua bilangan. 

Contoh : 

1) 125 + 234 = 359 

2) -58 + (-72) = -130 

b. Jika kedua bilangan berlawanan tanda, kurangi bilangan yang bernilai besar dengan bilangan bilangan 

yang bernilai lebih kecil tanpa memerhatikan tanda. Hasilnya, berilah tanda sesuai bilangan yang bernilai 

lebih besar. 

Contoh : 

1) 75 + (-90) = - (90 - 75) = -15 

2) (-63) + 125 = 125 – 63 = 62 

3. Operasi Hitung Pengurangan pada Bilangan Bulat 

Seperti pada penjumlahan bilangan bulat , untuk menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat 

dapat digunakan bantuan garis bilangan . Operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan 

bilangan pengurang. 

Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

 

 Contoh : 

Contoh : 

a. 7 - 9 = 7 + (-9) = -2 

b. -8 – 6 = -8 + (-6) = -14 

c. 5 – (-3) = 5+3 = 8 

 

C. Alat Peraga Matematika 

Alat peraga adalah saluran  komunikasi atau perantara yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan 

suatu pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Faizur Romzah 2006[4] : 8). Alat peragaatau media pembelajaran 

merupakan penunjang yang digunakan oleh guru untuk menunjang proses belajar mengajar pada siswa agar 

mereka mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Istilah media pembelajaran terdiri dari dua 

kata, “media” dan “pembelajaran”. Secara etimologi,  media berarti “sarana, alat”. Kata media merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium”. Medium dapat di definisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi 

dari pengirim kapada penerima. Dengan demikian, media secara etimologi berarti “alat atau perantara”. Adapun 

secara terminologi, Aristo Rahadi mengemukakan, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Senada dengan Hamalik (dalam Rahadi, 2003)[5] 

menyatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan  keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan akan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa serta membantu siswa meningkatkan pemahaman. Manfaat alat peraga dalam pembelajaran 

diantaranya, sebagai berikut ;  

(1) memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan,  

(2) dapat menghasilkan keseragaman pengamatan oleh siswa,  

(3) menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit dan realistis,  

(4) membangkitkan keingintahuan, kesukaan dan minat yang baru,  

(5) membangkitkan motivasi dan merangsang siswa belajar,  

(6) memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkrit sampai kepada yang abstrak.   

 

Untuk setiap bilangan bulat a dan b , maka berlaku 

a – b = a+ (-b) 
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Jadi, media pembelajaran merupakan alat atau perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam 

upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian pemakaian alat peraga akan sangat mempengaruhi 

keefektifan proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa-siswa.  

D. Prinsip Penggunaan Alat Peraga dalam Konsep Belajar Bilangan Bulat 

Dalam pembelajaran matematika, khususnya matematika SMP, materi bilangan bulat menjadi salah satu materi 

yang seringkali membuat siswa merasa kesulitan. Ketidakpahaman siswa mengenai bilangan negatif dan positif 

menjadi salah satu penyebab kesulitan yang dialami siswa sehingga minat siswa dalam mempelajari materi yang 

diajarkan sangatlah lemah. Selain itu, metode yang biasa digunakan guru dalam mengajar adalah metode yang 

sifatnya konvensional atau yang lebih dikenal dengan metode ceramah.  

Untuk mengenalkan konsep operasi hitung pada sistem bilangan bulat , khususnya operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan menggunakan 

alat peraga yang kami beri nama “Papan Kartu Berpasangan”. Alat peraga ini sebagai media alternatif belajar 

bilangan bulat dengan cara yang oraktis, menyenangkan, dan tidak monoton. Siswa diharapkan mampu menyerap 

materi yang diajarkan oleh guru dengan baik serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan adanya alat peraga ini adalah mengubah sikap dan persepsi terhadap matematika menjadi lebih baik, 

menanamkan tingkah laku/ kebiasaan dan pola pikir yang baru (Logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif),  

sebagai motivasi dan alat bantu dalam pembelajaran., mempermudah menanamkan suatu konsep yang dipelajari, 

menimbulkan perhatian terhadap sesuatu konsep maupun permasalahan, memperkuat ingatan terhadap sesuatu 

informasi/ pengetahuan. Manfaat alat peraga ini dalam pembelajaran matematika di sekolah adalah sebagai 

berikut: 

1.   Siswa melakukan percobaan dengan tujuan untuk menanamkan konsep penjumlahan bilangan bulat. 

2.   Siswa melakukan percobaan dengan tujuan untuk menanamkan konsep pengurangan bilangan bulat. 

3.  Tampilan alat peraga yang menarik dapat bermanfaat untuk meningkatkan rasa keingintahuan siswa terhadap 

materi yang disampaikan guru, sehingga adanya motivasi yang timbul dari dalam diri untuk mempelajari 

materi tersebut lebih lanjut. 

4.  Pembelajaran menjadi lebih aktif dan dinamis karena siswa dilibatkan secara keseluruhan dalam proses 

pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam pembelajaran yang 

berlangsung. 

5.   Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan meninggalkan kesan yang lama bagi siswa. 

6.   Siswa menjadi lebih memahami materi bilangan bulat dibandingkan dengan cara pengajaran konvesional. 

7.   Efisiensi waktu dan tenaga karena media pembelajaran dapat membantu pemahaman siswa lebih cepat dan 

mudah sehingga waktu belajar menjadi lebih efisien.  

8.   Proses pembelajaran menjadi berkualitas karena tercipta suasana belajar yang interaktif antara guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Siswa tidak hanya menjadi pendengar melainkan juga ikut 

berperan dalam proses pembelajaran. 

9.  Tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu siswa dapat memahami serta mengaplikasikan 

materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatnya prestasi belajar siswa. 

 

Alat peraga ini kami namakan “Papan Kartu Berpasangan” karena menerapkan konsep korespondensi satu-

satu dimana setiap kartu positif yang dilambangkan dengan warna hijau nantinya akan dipasangkan dengan 

kartu negatif yang dilambangkan dengan warna merah sesuai dengan soal yang diberikan. Pembuatan alat 

peraga ini tidak membutukan biaya yang mahal, bahan-bahan yang dibutuhkan juga mudah dicari serta proses 

pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Alat peraga ini dinilai efektif dan efisien digunakan 

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran matematika.  

Adapun alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga ini antara lain : gabus, kertas 

karton hitam, kertas buffalo warna merah dan hijau, alat tulis, lem/ double tape, kertas mika, gunting, penggaris, 

cutter. Dengan langkah pembuatannya sebagai berikut : 

1. Pertama, siapkan gabus (ukuran menyesuaikan) yang kemudian dilapisi oleh kertas karton hitam hingga 

menutupi permukaan putih gabus. 

2. Kedua, guntinglah kertas buffalo menjadi bagian-bagian kecil seperti kartu yang berukuran sekitar 8 x 5 cm , 

masing-masing warna menjadi ±20 lembar. Kartu warna merah mewakili bilangan bulat negatif dan warna 

hijau mewakili bilangan bulat positif. 

3. Ketiga,  bentuklah kertas mika menyerupai sebuah kantong yang nantinya sebagai tempat menaruh kartu 

warna yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian tempelkan mika tersebut di gabus dengan menggunakan 

double tape. Buatlah sekitar 20 kantong mika sebagai langkah jawaban dari soal yang nantinya akan 

diberikan. 

4. Keempat, “Papan Kartu Berpasangan” sudah siap digunakan sebagai alat peraga dalam pembelajaran bilangan 

bulat. 

 

Berikut ini adalah ilustrasi dan penjelasan dari alat peraga “Papan Kartu Berpasangan” : 
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Beberapa ketentuan yang harus disepakati dalam memeragakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat pada alat peraga ini adalah sebagai berikut: 

a. Kartu berwarna hijau digunakan untuk mewakili bilangan bulat positif dan kartu berwarna merah digunakan 

untuk mewakili bilangan bulat negatif. 

b. Apabila operasi hitung itu menunjukkan bilangan bulat positif , maka pengguna harus menambahkan atau 

menyisipkan kartu berwarna hijau dalam setiap kantong papan. (Langkah dalam menaruh kartunya adalah ke 

arah kanan) 

c. Apabila operasi hitung itu menunjukkan bilangan bulat negatif , maka pengguna harus menambahkan atau 

menyisipkan kartu berwarna merah dalam setiap kantong papan. (Langkah dalam  menaruh kartunya adalah 

ke arah kanan) 

d. Dan apabila operasi hitungnya mengikutsertakan kedua kartu tersebut, maka di dalam satu kantong bisa 

terdapat 2 kartu yang berpasangan. 

e. Setiap kantong yang menempel pada papan , harus memuat satu warna kartu atau maksimal dua kartu dengan 

warna yang berbeda. 

f. Hasil akhir merupakan kartu yang tersisa atau yang memuat satu kartu dalam satu kantong . 

g. Jika hasil akhir berwarna hijau maka hasilnya positif , jika berwarna merah maka hasilnya negatif , dan hanya 

jika tidak ada sisa kartu maka hasilnya 0. 

 

Keterangan : 

1. Tempat untuk soal 

2. Tempat untuk kartu positif /  

negatif 

3. Kartu merah untuk mewakili 

kartu Negatif (-) 

4. Kartu hijau untuk mewakili 

kartu Positif (+) 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

656 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

 

E. Contoh Penggunaan Alat Peraga dalam Operasi Hitung Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

1. Peragaan menentukan hasil dari 3 + 4 = … 

 Letakkan kartu berwarna hijau sebanyak tiga buah untuk mewakili 3 pada suku pertama dan tambahkan 

lagi kartu berwarna hijau sebanyak empat buah untuk mewakili bilangan 4 pada suku kedua, sehingga 

menghasilkan tujuh kartu berwarna hijau. Dari peragaan tersebut dapat dilihat bahwa 3 ditambah dengan 

4 hasilnya 7. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan peragaan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peragaan menentukan hasil dari -8 -3 = … 

 Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan 

lawan bilangan pengurang. Jadi -8 – 3 = -8 + (-3). Letakkan kartu berwarna merah sebanyak delapan 

buah untuk mewakili -8 pada suku pertama dan tambahkan lagi kartu berwarna merah sebanyak tiga buah 

untuk mewakili bilangan -3 pada suku kedua, sehingga menghasilkan sebelas kartu berwarna merah. Dari 

peragaan tersebut dapat dilihat bahwa-8 ditambah dengan -3 hasilnya -11. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan peragaan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ditambah 
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3. Peragaan menentukan hasil dari -3 + 4 = … 

Letakkan kartu berwarna merah sebanyak tiga buah untuk mewakili -3 pada suku pertama dan 

tambahkan lagi kartu berwarna hijau sebanyak empat buah untuk mewakili bilangan 4 pada suku kedua, 

sehingga ada beberapa kantong yang terisi dua warna kartu dan menghasilkan satu sisa kartu yang 

berwarna hijau . Dari peragaan tersebut dapat dilihat bahwa -3 ditambah dengan 4 hasilnya 1. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan peragaan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Peragaan menentukan hasil dari -9 + 5 = … 

Letakkan kartu berwarna merah sebanyak sembilan buah untuk mewakili --9 pada suku pertama dan 

tambahkan lagi kartu berwarna hijau sebanyak lima buah untuk mewakili bilangan 5 pada suku kedua, 

sehingga ada beberapa kantong yang terisi dua warna kartu dan menghasilkan empat sisa kartu yang 

berwarna merah . Dari peragaan tersebut dapat dilihat bahwa -9 ditambah dengan 5 hasilnya -4. 

 

 

ditambah 
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Untuk lebih jelasnya perhatikan peragaan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

Alat peraga “Papan Kartu Berpasangan” adalah alat peraga matematika dalam materi bilangan bulat. Alat 

peraga ini menekankan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan kartu yang berpasangan. 

Kartu hijau melambangkan bilangan positif dan merah melambangkan bilangan negatif. Apabila operasi hitung 

positif maka disisipkan kartu berwarna hijau hijau ke arah kanan sedangkan apabila operasi hitung negatif maka 

disisipkan kartu berwarna merah ke arah kanan. Kedua kartu itu bisa saling berpasangan apabila operasi 

hitungnya menyatakan operasi hitung bilangan positif dan negatif. Hasil akhir merupakan kartu yang tersisa, jika 

hasil akhir berwarna hijau maka hasilnya positif , jika berwarna merah maka hasilnya negatif , dan hanya jika 

tidak ada sisa kartu maka hasilnya 0.  

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya alat peraga 

“Papan Kartu Berpasangan”, siswa menjadi lebih tertarik dan aktif selama proses pembelajaran bilangan bulat. 

Sehingga proses belajar mengajar tidak hanya terpusat pada metode ceramah dari guru dan siswa dilibatkan 

secara langsung dalam pembelajaran. Jadi, penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga “Papan Kartu 

Berpasangan” cukup efektif apabila diterapkan dalam proses pembelajaran materi bilangan bulat SMP Kelas VII. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa saran 

diantaranya,  

(1) Seorang guru dapat menggunakan alat peraga papan berpasangan sebagai alat peraga alternatif dalam 

memberikan pemahaman, menanamkan atau mengembangkan konsep penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat.  

(2)  Alat peraga ini hanya digunakan pada konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oleh karena tu 

disarankan kepada guru untuk dapat meneliti apakah juga dapat digunakan pada perkalian dan pembagian 

bilanga bulat.  

(3) Alat peraga ini hanya digunakan pada bilangan bulat, oleh karena itu disarankan untuk dapat meneliti apakah 

juga dapat digunakan untuk bilangan pecahan.  

(4) Guru diharapkan memiliki inisiatif dan kesadaran untuk membuat suasana kelas menjadi aktif dan 

menyenangkan terutama menggunakan alternatif model pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif 

(5) Guru diharapkan terlibat dan mengetahui informasi-informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan 

pembuatan atau penggunaan alat peraga matematika agar menambah wawasan serta pengalaman sehingga 

dapat diterapkan di dalam kelas untuk menambah motivasi serta keaktifan siswa belajar matematika. 

 

IV. UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang pertama Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. 

Kemudian untuk kedua orangtua, yang telah mendoakan serta mendukung kami sepenuhnya, Dewi Suci 

Nurhayati, Siti Asmaul Azizah, dan teman kami lainnya yang senatiasa memberikan motivasi dan dukungannya  

serta pihak-pihak yang membantu proses penulisan baik secara materi maupun spiritual. Semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dan menjadikan dorongan bagi kami untuk 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa matematika masih menjadi 

pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Dalam pembelajaran matematika 

keaktivan siswa cenderung bersifat individu, sehingga kerjasama antar siswa masih 

kurang dan siswa lebih bersifat tertutup dalam pembelajaran. Selain itu pembelajaran 

di kelas masih didominasi oleh guru sehingga pembelajaran yang dilaksanakan 

kurang membangun persepsi, minat dan sikap siswa serta hasil belajar siswa kurang 

maksimal. TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk lebih berpartisipasi dalam diskusi pada pembelajaran 

matematika. Melalui TPS ini siswa dapat sharing pemikiran dan memberikan ide pada 

saat pembelajaran berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif dengan metode yang digunakan adalah pre-experimental design. Selain itu 

bentuk design yang digunakan adalah one-shot case study. Pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan teknik simple random sampling sehingga terpilih kelas VII-

D sebagai kelas eksperimen. Selain itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, tes dan angket. Berdasarkan analisis dan pengumpulan data yang 

telah dilakukan diperoleh bahwa aktivitas siswa menunjukkan keaktivan dengan 

persentase sebesar 81%. Pada hasil belajar siswa menunjukkan bahwa persentase 

ketuntasan klasikal memperoleh 87,5% dengan siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa 

dan yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa. Rata-rata respon siswa yang diperoleh 

sebesar 94% sehingga termasuk kedalam respon siswa yang positif, jadi dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran TPS dapat diterapkan pendidik 

dalam proses pembelajaran yang lebih melibatkan siswanya untuk berperan aktif. 

 

Kata kunci: TPS, Aktivitas, Hasil Belajar, Respon 

 
I. PENDAHULUAN 

Pada umumnya pendidikan matematika ini bertujuan untuk mencerdaskan, memperluas pengetahuan, 

pengalaman dan wawasan manusia. Oleh karena itu, kemampuan matematika perlu ditingkatkan lagi untuk 

menghasilkan SDM yang berkualitas. Pada hakikatnya matematika sering dianggap oleh sebagian besar manusia 

merupakan pelajaran yang sulit dan menegangkan. Selain itu, proses penyampaian pelajaran yang disampaikan  

terkesan menggunakan cara tradisional atau mekanik yaitu, hanya menyampaikan dan memberikan informasi 

serta mengharapkan agar dapat menghafal dan mengingat apa yang telah disampaikan tanpa memberikan waktu 

untuk diskusi. 

Masalah yang paling mendasar dalam pendidikan matematika adalah kurangnya keaktifan siswa yang 

cenderung bersifat individu, sehingga kerjasama antar siswa masih kurang serta siswa yang bersifat tertutup 

yang malu bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dimengerti. Kurang aktifnya siswa dalam proses 

pembelajaran dapat terjadi karna model pembelajaran yang digunakan kurang melibatkan aktivitas siswa dan 

cenderung membosankan. Pembelajaran dikelas masih banyak didominasi oleh guru sehingga kurang 

membangun persepsi,minat, dan sikap siswa yang lebih baik. Dengan kurangnya minat dan sikap siswa tersebut 

berdampak pada hasil belajar yang kurang memuaskan. 

Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek 

pedagogis, psikologis dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjukan pada kenyataan bahwa 

pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Karena itu guru harus mendampingi peserta 

didik menuju kesuksesan belajar atau penguasaan sejumlah kompetensi tertentu. Aspek psikologis menunjukan 
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pada kenyataan bahwa peserta didik pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda yang menuntut 

materi yang berbeda pula. Selain itu aspek psikologis menunjukkan pada kenyataan bahwa proses belajar itu 

sendiri mengandung variasi seperti belajar ketrampilan motorik, belajar konsep, belajar sikap dan seterusnya. 

Aspek didaktis menunjukkan pada pengaturan belajar peserta didik oleh guru. Dalam hal ini guru harus 

menentukan secara tepat jenis belajar manakah yang paling  berperan dalam proses pembelajaran tertentu, 

dengan mengingat kompetensi dasar yang harus dicapai.Guru dituntut aktif dalam menciptakan dan 

menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rancangan yang telah diprogramkan. Dalam hal ini guru harus 

dapat mengambil keputusanatas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik belum dapat membentuk 

kompetensidasar, apakah kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu 

pembelajaran yang lalu. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pendekatan belajar, pemilihan dan 

penggunaan model pembelajaran yang efektif dan bermakna. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair 

Share) Materi Persamaan Linier Satu Variable Untuk Siswa SMP KARTIKA IV-1 Surabaya”.  

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan yang muncul dari penulis adalah bagaimana aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share), 

bagaimana hasil belajar setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dan bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share). Sesuai dengan rumusan masalah di atas, 

maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) untuk siswa SMP 

KARTIKA IV-1 Surabaya pada pembelajaran matematika materi persamaan linier satu variable, Untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) untuk siswa SMP KARTIKA IV-1 Surabaya dan untuk 

mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) untuk siswa SMP. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pada penelitian ini menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Selain itu, jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, 

metode penelitian yang digunakan adalah metode pre-experimental design. Metode pre-experiment design 

bukan merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena dalam metode penelitian ini masih terdapat variabel luar 

yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan desaign One-Shot Case Study karena dalam penelitian ini tidak terdapat kelompok kontrol 

melainkan hanya kelompok eksperimen yang diberikan suatu perlakuan (treatment) selama beberapa waktu dan 

selanjutnya diobservasi proses dan hasilnya (treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil sebagai 

variabel dependen). populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini. populasi peneilitiannya adalah seluruh siswa kelas VII SMP KARTIKA 

IV-1. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012:81). 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Teknik random 

sampling adalah pengambilan sampling yang dilakukan secara acak tanpa pandang bulu (tanpa memperhatikan 

strata dalam populasi). Dalam teknik ini, setiap individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau 

kelompok diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selain itu, penentuan sampel 

yang digunakan dalam random sampling adalah dengan cara undian sehingga terpilih kelas VII-D sebagai 

sampel penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik observasi, tes dan 

angket. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai 

aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Dalam observasi ini, terdapat 10 indikator 

yang terkait dengan aktivitas siswa yang akan diamati. Tes merupakan suatu serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok Dalam penelitian ini tes digunakan untuk memperoleh data hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen setelah diterapkannya model pembelajaran TPS (Think Pair Share) pada 

materi persamaan dan pertidaksamaan linier. Soal tes yang diberikan kepada siswa berupa soal yang berbentuk 

uraian dengan jumlah soal sebanyak 5 soal. angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam 

penelitian ini, angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup karena dalam penelitian ini, angket 

yang diberikan kepada siswa (responden). Metode angket ini dilakukan dengan cara memberikan lembar angket 
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kepada siswa yang telah berisikan beberapa pertanyaan atau pernyataan mengenai respon peserta didik yang 

kemudian akan diisi oleh siswa sesuai pendapat masing-masing setelah siswa menerima pembelajaran dengan 

model pembelajaran TPS (Think Pair Share). Pada saat lembar angket diberikan, siswa harus mengisi angket 

dengan cara memberikan tanda centang () pada kolom setuju jika siswa menyetuji pernyataan dan tidak setuju 

jika siswa tidak menyetujui pernyataan 

Adapun analisis data yang akan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh yakni aktivitas siswa, hasil 

belajar dan respon siswa. Data dari hasil aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan sampel 6 siswa ataupun 2 kelompok Data tersebut dianalisis untuk 

dicari persentasenya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

 

 PAS =  x 100% 

                      

 

Keterangan : PAS = Persentase Aktivitas siswa  

Untuk mencari rata-rata persentase aktivitas siswa yang diamati dari dua kali pertemuan menggunakan cara 

sebagai berikut : 

  

          R2PAS =  

 

Keterangan :  

R2PAS = Rata-rata persentase aktivitas siswa 

A      = Pertemuan ke-1 

B          = Pertemuan ke-2 

Setelah dianalisis, hasil tersebut akan menunjukkan persentase aktivitas siswa tertinggi sehingga dapat 

menunjukkan aktivitas yang sering muncul selama pembelajaran berlangsung. Siswa dikatakan aktif jika rata-

rata persentase keseluruhan aktivitas siswa dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 mencapai ≥ 80% karena semua 

aktivitas yang diamati adalah aktivitas positif atau sesuai dengan KBM. Untuk hasil belajar siswa Dalam 

penelitian ini siswa dinyatakan tuntas belajar (ketuntasan individual) saat siswa telah mencapai KKM ≥ 75. 

Adapun suatu kelas dikatakan tuntas belajar (ketuntasan klasikal) melalui rumus :  

 

   PKK =  

 

 Keterangan : PKK =Presentase Ketuntasan Klasikal 

Seorang siswa dinyatakan tuntas belajar (ketuntasan individual) apabila telah memperoleh nilai KKM  75. 

Sedangkan suatu kelas dikatakan tuntas klasikal apabila di kelas tersebut terdapat 85% siswa yang telah tuntas 

secara individu. Untuk mendapatkan data respon siswa peneliti menggunakan lembar angket. Angket dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share). Metode angket ini dilakukan dengan cara membagikan 

lembar angket kepada siswa (responden) yang kemudian akan diisi oleh siswa dengan bebas sesuai dengan 

pendapat masing-masing setelah siswa mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS (Think Pair Share). Data hasil lembar angket respon siswa dianalisis dengan penskoran respon siswa jika 

setuju bernilai 8 dan jika tidak setuju bernilai 1. Untuk mencari respon siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

 

  PRS  =    

 

Keterangan :  

PRS  = Persentase Respon Siswa 

X      = Proporsi siswa yang memilih setuju 

Y      = Jumlah siswa (Responden) 

 Setelah mengetahui jumlah persentase tiap butir respon siswa maka akan ditentukan rata keseluruhan 

respon dengan cara :  

 

      R2PRS=  

       

  Keterangan :  

  R2PRS =   Rata-rata persentase respon siswa 

 

(Sudjana 

2011:131) 
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Untuk persentase sama dengan 50% dikatakan respon siswa berada dalam kategori negatif. Untuk 

persentase  50% sampai 75% dikatakan respon siswa berada dalam kategori kurang positif.  Untuk persentase  

75% sampai 100% dikatakan respon siswa berada dalam kategori positif sedangkan untuk persentase  sama 

dengan 100% dikatakan respon siswa berada dalam kategori positif. 

 

III. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian aktivitas siswa selama proses pembelajaran TPS (Think Pair Share) pada selama dua 

pertemuan dapat dilihat pada tabel berikut yaitu: 

Rata-rata Persentase Aktivitas Siswa  

NO Kategori Aktivitas  
Aktivitas Siswa 

     Rata-rata 

Pertemuan 1 Peretemuan 2 

1 
Menjawab salam dan pertanyaan dari 

guru/teman 
81% 88% 84% 

2 
Mendengarkan penjelasan dan informasi 

dari guru/teman. 
75% 88% 81% 

3 Menerima dan membuka LKS dari guru 75% 75% 75% 

4 
Bertanya jika ada hal-hal yang belum 

dimengerti 
81% 94% 88% 

5 Mengerjakan LKS 81% 88% 84% 

6 

Mengidentifikasi ide pokok yang 

melingkupi sejumlah konsep dan konsep-

konsep sekunder yang menunjang ide 

utama. 

75% 88% 81% 

7 Menyusun konsep 69% 81% 75% 

8 
Mambahas dan memperbaiki LKS yang 

dikerjakan  
75% 75% 75% 

9 Menarik kesimpulan  75% 88% 81% 

10 
Membuat catatan kecil pembelajaran pada 

hari ini  
81% 88% 84% 

Rata-rata 77% 85% 81% 

      Pada penelitian ini siswa diberikan pembelajaran dengan TPS (Think Pair Share). Setelah pembelajaran 

pada materi Persamaan Linier Satu Variable (PLSV), maka diberikan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Data tentang hasil belajar siswa secara ringkas disaji kan pada 

 

Tabel Hasil Belajar Siswa 

No    Indikator Jumlah  

1      Tuntas 28 Siswa 

2 Belum Tuntas 4 Siswa 

Total 32 Siswa 
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PKK =  

         =  

          

       Hasil respon siswa terhadap Penerapan model pembelajaran TPS (think pair share) pada Pembelajaran 

Persamaan Linier Satu Variable (PLSV) yang diperoleh dari angket respon siswa. Yakni :  

1. Pembelajaran hari ini dapat menghilangkan rasa bosan saat proses kegiatan belajar mengajar. 88% 

setuju dan 13% tidak setuju  

2. Pembelajaran hari ini dapat memotivasi saya untuk belajar semakin meningkat. 88% setuju dan 13% 

tidak setuju 

3.  Pembelajaran hari ini membuat saya semangat untuk mempelajari matematika di rumah. 94% setuju 

dan 6% tidak setuju 

4. Pembelajaran hari ini membuat saya menjadi sering bekerja sama dengan teman dalam pembelajaran. 

97% setuju dan 3% tidak setuju 

5. Pembelajaran hari ini membuat keingin tahuan saya besar terhadap materi pelajaran Matematika. 97% 

setuju dan 3% tidak setuju 

6. Saya merasa lebih berkonsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini. 88% setuju dan 13% tidak setuju 

7. Dengan pembelajaran hari ini saya lebih mudah memahami materi pelajaran Matematika. 97% setuju 

dan 3% tidak setuju 

8. Dalam pembelajaran hari ini Setiap anggota kelompok bisa saling berpartisipasi dan memberi penilaian. 

100% setuju dan 0% tidak setuju 

9. Dalam pembelajaran hari ini Setiap anggota kelompok bisa saling mendengarkan pendapat satu sama 

lain. 97% setuju dan 3% tidak setuju 

10. Saya lebih aktif menyelesaikan masalah  dengan cara diskusi kelompok. 94% setuju dan 6% tidak setuju  

 

Setelah diketahui presentase respon siswa kesepuluh indikator dijumlahkan untuk mencari rata-rata 

presentase respon siswa tersebut 

 

R2PRS =  

             =    

                     =  94% 

 

  Pada penelitian ini Penerapan model pembelajaran think pair share(TPS) pada pembelajaran Sistem 

Persamaan Linier Satu Variable (PLSV) yang diterapkan pada materi tersebut di SMP KARTIKA IV-1 

Surabaya kelas VII D 

1. Akrivitas siswa 

       Aktivitas siswa selama proses penerapan model TPS (think pair share) dapat ditentukan dengan melakukan 

observasi aktivitas siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini 

yang diamati adalah 8 siswa ( 2 kelompok ) kelas di SMP KARTIKA IV-1 Surabaya kelas VII D.Aktivitas 

siswa yang diteliti merupakan kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil penelitian aktivitas siswa dengan penerapan model  TPS (think pair share). Dapat 

diketahui aktivitas tertinggi pada penerapan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) adalah bertanya 

jika ada hal-hal yang belum dimengerti, saat siswa mulai berani bertanya apa yang belum mereka pahami 

secara tidak langsung akan membuat siswa akan lebih memahami materi tersebut. Setelah dianalisis 

persentase rata-rata dari keseluruhan pertemuan 1 dan pertemuan 2 adalah 81%, karena itu siswa dapat 

dikatakan aktif. 

2. Hasil Belajar 

Setelah diadakan 2 kali pertemuan untuk siswa kelas VII-D pada materi Persamaan Linier Satu Variable 

(PLSV). Maka diadakan test untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran 

TPS (Think Pair Share) yang dilakukan secara individu dengan KKM 75 maka dapat dinyatakan tuntas. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 32 siswa di kelas VII-D terdapat 28 siswa yang 

mendapatkan nilai diatas KKM dapat dinyatakan tuntas dan 4 siswa yang belum mencapai KKM dapat 

dinyatakan belum tuntas. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal apabila dikelas tersebut terdapat 85% siswa 

yang telah tuntas secara individu. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan oleh peneliti untuk kelas VII-D 

dikatakan tuntas klasikal karena memperoleh persentase 87,5% 
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3. Respon Siswa 

        Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari angket respon siswa yang telah diisi siswa setelah proses 

pembelajaran diperoleh nilai siswa yang dihitung dari penskoran tiap hasil yang telah dicentang siswa 

dimana jika setuju bernilai 5 dan bernilai 0. Dari data yang telah dianalisa didapat kategori persentase 

jawaban angket siswa sebanyak 94% nilai tersebut masuk kedalam kategori merespon positif model 

pembelajaran TPS ( Think Pair Share ).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VII-D 

pada respon siswa terhadap model pembelajaran TPS ( Think Pair Share) pada materi Persamaan Linier 

Satu Variable (PLSV) termasuk dalam kategori positif. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Kartika IV-1 Surabaya, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aktivitas Siswa kelas VII-D selama menerapkan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) pada 

kegiatan matematika dinyatakan aktif. 

b. Hasil Belajar kelas VII-D setelah menerapkan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) pada 

kegiatan matematika dinyatakan tuntas secara klasikal. 

c. Respon Siswa kelas VII-D selama menerapkan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) pada 

kegiatan matematika dinyatakan positif. 

Saran 

a. Dibutuhkan kreatifitas peneliti dalam  menerapkan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) agar 

siswa tertarik dengan materi yang dibawakan. 

b. Harus ada motivasi diawal pembelajaran untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. 

c. Ada gambaran awal untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

d. Dibutuhkanrencana pembelajaran yang jelas dan detail baik dalm hal materi maupun alokasi waktu. 

e. Diakhir pelajaran dibutuhkan membuat resume secara bersama-sam untuk mengetahui apakah materi 

yang disampaikan sudah diterima. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu 

dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana penelitian, pakar 

yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat dari banyak orang bahwa untuk meraih 

prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki Intelligence Quotient 

(IQ) yang tinggi, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan 

memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar 

yang optimal. Kenyataannya dalam proses belajar siswa, tidak hanya IQ yang 

diperlukan. IQ tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan 

emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar matematika pada pokok bahasan perbandingan bertingkat siswa kelas IX 

SMP Negeri 2 Krian?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika pada pokok bahasan 

perbandingan bertingkat siswa kelas IX SMP Negeri 2 Krian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 2 Krian. Adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX-H SMP Negeri 2 Krian dengan 

jumlah 35 siswa dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan Sample 

Random Sampling. Untuk mengukur kecerdasan emosional siswa dalam penelitian ini 

yaitu dilakukan penyebaran angket, sedangkan untuk mengukur hasil belajar 

matematika dilakukan dengan memberi post test essay. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data Korelasi Product Moment. Dari serangkaian 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa “Ada hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar matematika pada pokok bahasan perbandingan bertingkat siswa 

kelas IX SMP Negeri 2 Krian”. 

 

Kata kunci:  Kecerdasan Emosional, Hasil Belajar Matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam proses pendidikan, seorang siswa dikatakan berhasil atau sukses apabila dapat menyelesaikan suatu 

program pendidikan dengan tepat waktu dan hasil belajar yang baik. Kesuksesan dapat menimbulkan rasa puas 

dan superior, menambah kepercayaan diri, kepercayaan terhadap kemampuan dirinya dan menambahkan harga 

diri. Hal ini mendorong untuk memperoleh sukses lainnya. 

Menurut  Nichol (dalam Aunurrahman, 2009: 33) “Belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, 

termasuk di dalamnya belajar bagaimana seharusnya belajar. Sebuah survey memperlihatkan bahwa 82% anak-

anak yang masuk sekolah pada usia 5 atau 6 tahun memiliki citra diri yang positif tentang kemampuan belajar 

mereka sendiri. Tetapi angka tinggi tersebut menurun drastis menjadi hanya 18% waktu mereka berusia 16 

tahun. Konsekuensinya, 4 dari 5 remaja dan orang dewasa memulai pengalaman belajarnya yang baru dengan 

perasaaan ketidaknyamanan”[1]. 

Seorang siswa akan menghadapi masalah yang berkaitan dengan aktivitas atau tugas-tugas belajarnya, 

siswa akan berhadapan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupannya. Tidak hanya itu saja, 

bahkan hampir setiap orang akan memiliki masalah yang berkaitan dengan kepribadiannya. Sebut saja contoh 

yang sering didengar atau sering diucapkan, misalnya seseorang yang mengatakan: “saya tidak memiliki 

semangat”, “saya sering kali merasa malas”, “saya merasa kurang percaya diri”, “saya merasa sulit 

menyesuaikan diri”, “saya yakin saya tidak mampu dan tidak kuat melakukannya”, “saya tidak yakin saya bisa 

sukses dalam belajar”, dan sebagainya. 

mailto:aneespurnama30@gmail.com
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Dalam proses pembelajaran, aspek emosional secara eksplisit tidak mendapat tempat dalam pembahasan 

dan uraian materi pelajaran sehingga tidak menjadi bagian yang harus dipelajari. Padahal dalam kenyataannya, 

keterampilan-keterampilan emosional dapat dipelajari dan dilatih kepada anak karena dapat dilakukan oleh guru, 

orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dalam membantu anak mewujudkan kecerdasan emosinya.  

Menurut Gardner (dalam Aunurrahman, 2009: 88) kecerdasan emosi memiliki peran yang jauh lebih 

signifikan dibanding kecerdasan intelektual (IQ). Kecerdasan otak (IQ) barulah sebatas syarat minimal meraih 

keberhasilan, namun kecerdasan emosilah yang sesungguhnya (hampir selurunya terbukti) mengantarkan 

seseorang menuju puncak prestasi[2]. 

Menurut Goleman (dalam Aunurrahman, 2009: 86) kecerdasan emosional bukan berarti memberikan 

kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa memanjakan perasaan-perasaan, melainkan mengelola perasaan-

perasaan sedemikian rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif, yang memungkinkan orang 

bekerjasama dengan lancar menuju sasaran bersama. Tingkat kecerdasan emosi tidak terikat oleh faktor genetik, 

tidak juga hanya dapat berkembang pada masa kanak-kanak. Tidak seperti IQ yang berubah hanya sedikit 

setelah melewati usia remaja, kecerdasan emosi lebih banyak diperoleh melalui belajar dari pengalaman sendiri. 

Sehingga kecakapan-kecakapan kita dalam hal ini dapat terus tumbuh.   

Keberhasilan dalam belajar tidak hanya cukup dengan IQ yang tinggi, nilai yang baik, tetapi juga harus 

dibarengi dengan perubahan tingkah laku yang baik. Disinilah peran penting kecerdasan emosional. Kecerdasan 

emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk 

itu peranan lingkungan keluarga terutama orang tua sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan 

emosional. Menurut Agustian (2001: 56) kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal 

(IQ), padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti 

ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah  menjadi dasar penilaian baru[3].  

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk mengetahui sampai 

seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang 

siswa yang mengikuti suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang 

berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki  Intelligence 

Quotient (IQ) yang tinggi, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar 

dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 

Kenyataannya dalam proses belajar siswa, tidak hanya IQ yang diperlukan. IQ tidak dapat berfungsi 

dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. 

Namun biasanya kedua inteligensi itu saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan kunci 

keberhasilan belajar siswa di sekolah. 

Di sekolah mata pelajaran yang memerlukan penghayatan kecerdasan emosional salah satunya adalah 

matematika. Dimana dalam pembelajaran matematika menekankan pada aspek keterampilan berhitung. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan adakah hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika pada pokok bahasan perbandingan bertingkat siswa kelas 

IX SMP Negeri 2 Krian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika pada pokok bahasan perbandingan bertingkat 

siswa kelas IX SMP Negeri 2 Krian. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.  Karena pada penelitian kuantitatif, 

instrumen utamanya berasal dari sampel orang-orang yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan. 

Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara Sample Random Sampling, sedangkan pengumpulan data 

penelitian dengan cara mengerjakan pertanyaan/pernyataan angket dan lembar post test. Angket diberikan 

setelah materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru selesai setelah itu diberikan lembar post tes. 

Sumber data yang digunakan yaitu dari siswa kelas IX SMP Negeri 2 Krian dengan jumlah 353 siswa. 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangatlah penting, karena dapat menentukan keberhasilan dari 

penelitian tersebut. Adapun teknik  pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan angket dan tes tulis 

yang berbentuk uraian dengan pokok bahasan Perbandingan Bertingkat  khususnya soal cerita. Angket yang 

diberikan berjumlah 25 pernyataan. Dalam 25 pernyataan siswa diberikan waktu selama 15 menit. Sedangkan 

soal post test yang diberikan berjumlah 5 butir soal. Dalam 5 butir soal yang harus dikerjakan dalam tes hasil 

belajar, siswa diberikan waktu selama 1 jam pelajaran yaitu 1x45 menit. Setelah waktu habis siswa 

menyerahkan hasil pekerjaannya kembali. Penulis akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil 

penelitian melalui angket dan  tes hasil belajar tersebut.  
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Setelah data dan sumber data terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data di atas, penulis 

akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data Korelasi Product Moment. Tujuannya 

adalah untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan itu.  

Adapun interpretasi koefisien korelasi nilai r untuk mengetahui seberapa erat hubungan tersebut. Dapat 

dilihat pada label 3.3 berikut. 

Tabel 1:   Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval 

Koefisian 

Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil jumlah nilai dari kecerdasan emosional adalah 2752, 

sedangkan jumlah nilai hasil belajar adalah 2518. Kemudian jumlah nilai dari keduanya di kuadratkan dan di 

kalikan. Sehingga setelah dihitung menggunakan statistik koefisien Korelasi Product Moment didapatkan hasil 

nilai . Berikut disajikan perhitungannya. 

 

Tabel Untuk Menghitung Koefisien Korelasi Product Moment Kecerdasan Emosional (X) Dengan Hasil Belajar 

Matematika Materi Perbandingan Bertingkat (Y) 

No Subyek      
1 86 75 7396 5625 6450 

2 75 68 5625 4624 5100 

3 80 60 6400 3600 4800 

4 72 62 5184 3844 4464 

5 84 70 7056 4900 5880 

6 70 64 4900 4096 4480 

7 73 80 5329 6400 5840 

8 70 60 4900 3600 4200 

9 82 80 6724 6400 6560 

10 72 62 5184 3844 4464 

11 72 62 5184 3844 4464 

12 91 80 8281 6400 7280 

13 72 60 5184 3600 4320 

14 71 80 5041 6400 5680 

15 81 80 6561 6400 6480 

16 77 60 5929 3600 4620 

17 73 75 5329 5625 5475 

18 85 84 7225 7056 7140 

19 73 60 5329 3600 4380 

20 78 60 6084 3600 4680 

21 83 80 6889 6400 6640 

22 84 86 7056 7396 7224 
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23 85 86 7225 7396 7310 

24 74 70 5476 4900 5180 

25 75 70 5625 4900 5250 

26 78 70 6084 4900 5460 

27 78 86 6084 7396 6708 

28 86 70 7396 4900 6020 

29 85 60 7225 3600 5100 

30 75 65 5625 4225 4875 

31 83 70 6889 4900 5810 

32 94 94 8836 8836 8836 

33 89 94 7921 8836 8366 

34 70 60 4900 3600 4200 

35 76 75 5776 5625 5700 

 
2752 2518 217852 184868 199436 

 

Berikut disajikan perhitungan statistik dalam penenlitian ini: 

  

  

  

  

  

   

Untuk menganalisa data pada penelitian ini, digunakan statistik koefisien korelasi product moment 

dimana perhitungannya akan diuraikan sebagai berikut: 

  

  

  

  

  

  

  

Jadi, dalam perhitungan statistik diatas didapatkan   

Uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis ditentukan  dan  terlebih dahulu, menentukan taraf signifikan 

dengan taraf signifikan  atau  diperoleh , menggunakan statistik uji Korelasi 

Product Moment diperoleh , menentukan kriteria pengujian .   diterima jika 

.   ditolak jika    atau  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena dari hasil analisis data didapat  sedangkan  , karena 

 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa nol  ditolak dan hipotesa kerja  diterima 

dengan kata lain: “Ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika pada pokok 

bahasan perbandingan bertingkat siswa kelas IX SMP Negeri 2 Krian.“ 

B. Pembahasan  

Berdasarkan analisis diatas didapatkan bahwa  lebih besar dari  maka disimpulkan bahwa 

hipotesa kerja  diterima dan hipotesa nol  ditolak. Hal ini berarti bahwa “Ada hubungan antara 
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kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika pada pokok bahasan perbandingan bertingkat siswa kelas 

IX SMP Negeri 2 Krian.” 

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kecerdasan emosional mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Keberhasilan dalam kehidupan ditentukan tidak hanya oleh IQ, tetapi kecerdasan emosional yang 

memegang peranan. Intelektualitas tak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa kecerdasan emosional. 

Apabila kecerdasan emosional bertambah akan demikian juga dengan kemampuan intelektualnya. 

Belajar yang menyenangkan dan keseimbangan emosional yang baik akan lebih membawa dampak positif 

dan ketertarikan terhadap mata pelajaran matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang terurai yang telah dibahas sebelumnya, diperoleh hasil 

analisa data yang menunjukkan bahwa perhitungan uji statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment, didapatkan korelasi antara variabel X dan variabel Y  adalah  dengan taraf signifikan  

dan  diperoleh . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa kerja  diterima dan 

hipotesa nol  ditolak. Hal ini berarti: “Ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan perbandingan bertingkat siswa kelas IX SMP Negeri 2 Krian”. 

Sehingga dapat disimpulkan siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik maka mampu pula 

dalam pelajaran matematika. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti 

yaitu: 

1. Peranan guru lebih penting dalam membimbing anak untuk meningkatkan dan mengaktifkan anak didik 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional. 

2. Perlu adanya komunikasi yang efektif dan kerjasama yang baik, antara siswa, guru, sekolah dan orangtua 

agar proses belajar mengajar siswa berhasil lebih maksimal. 

3. Mengingat kecerdasan emosional sangat berguna bagi semua bidang studi dan tidak hanya untuk bidang 

studi matematika saja, maka sebaiknya kecerdasan emosional dikembangkan agar anak didik memiliki 

kecerdasan emosional dengan baik. 

4. Keterampilan EQ bukanlah lawan keterampilan IQ, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada 

tingkatan konseptual maupun di dunia nyata. Idealnya, seseorang dapat menguasai keterampilan IQ 

sekaligus keterampilan sosial dan emosional. 
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Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal latihan 

matematika yang disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama yaitu dari cara guru 

mengajarkan latihan soal . kebanyakan siswa menjadi cepat bosan dikarenakan guru 

hanya menjelaskan soal latihan secara satu arah dimana siswa tidak diberi 

kesempatan untuk mengerjakan soal dengan cara yang lain. Sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Faktor yang kedua adalah 

proses berfikir siswa dimana setiap siswa memiliki proses berfikir yang berbeda-beda 

satu sama lain dalam menjelaskan apa yang dilihat, diigat, dan difikirkan. Oleh 

karena itu, peneliti memilih metode Latihan Terbimbing untuk mengembangkan pola 

berfikir siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

berfikir logis siswa selama diterapkannya metode Latihan Terbimbing pada materi 

persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel kelas VII SMPN 1 

Sukodono.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan 

di SMPN 1 Sukodono. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B dengan jumlah 

36 siswa. Teknik penelitian yang digunakan adalah tes dan wawancara. Dari 36 siswa 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang, dan 

kelompok rendah berdasarkan hasil tes kemampuan berfikir logis yang telah 

diberikan kepada siswa. masing-masing kelompok diambil 1 subjek untuk diberikan 

pertanyaan terkait dengan langkah-langkah yang digunakan siswa dalam mengerjakan 

soal tes.  teknik wawancara digunakan sebagai penguat data agar analisis yang 

dihasilkan valid.Hasil dari penelitian ini Kemampuan berfikir logis dalam 

pembelajaran matematika siswa kelas VII B SMP N 1 Sukodono dari 36 siswa yang 

telah diberi tes berfikir logis terdapat 5 (13,89%) siswa termasuk kelompok 

kemampuan berfikir logis tinggi, 25 (69,44%) siswa termasuk kelompok kemampuan 

berfikir logis sedang, dan 6 (16,67%) siswa termasuk kelompok kemampuan berfikir 

logis rendah. Sehingga kemampuan berfikir logis dalam pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VII B SMP N 1 Sukodono cenderung sedang.  

 

Kata kunci:  Metode Latihan Terbimbing, Kemampuan Berfikir Logis Siswa 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika sangat penting untuk menumbuhkan penataan nalar atau kemampuan berpikir logis siswa yang 

berguna dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Kemampuan berfikir logis dalam memecahkan masalah matematika adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah dalam pelajaran matematika dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan 

masalah menurut aturan tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. 

Dalam menyelesaikan latihan soal, kebanyakan siswa menemukan kesulitan dalam menyelesaikan latihan 

soal tersebut, terutama pada pembelajaran matematika. Kesulitan pada siswa itu biasanya disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya dari cara guru mengajarkan latihan soal. Cara guru yang mengajarkan latihan soal 

dengan satu arah akan menyebabkan siswa cepat bosan sehingga latihan soal yang harus diselesaikan akan sulit 

diselesaikan oleh siswa. Faktor yang lain adalah proses berfikir, setiap siswa mempunyai proses berfikir yang 

berbeda-beda untuk meyusun apa yang dilihat, diingat, dan difikirkan. Dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di SMPN 1 sukodono guru  melakukan kegiatan pembelajaran dengan satu arah sehingga 

mengakibatkan siswa kurang menguasai materi/konsep dan kurangnya kemandirian siswa dalam menyelesaikan 
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soal latihan. Untuk itu, perlu adanya penerapan metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran matematika 

untuk mengembangkan pola berfikir siswa. salah satu metode pembelajaran yan tepat yaitu menggunakan 

metode latihan terbimbing. 

Menurut Sagala (2012:217) bahwa metode latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, selain itu sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Sedangkan metode latihan terbimbing menempatkan guru sebagai 

fasilitator. Guru membimbing siswa dimana diperlukan. Dalam latihan terbimbing, siswa didorong untuk 

berfikir sendiri, menganalisa sendiri sehingga dapat menemukan jawaban dari tiap persoalan berdasarkan bahan 

atau data yang telah disediakan guru, serta untuk melatih diri agar mandiri[1]. 

Dari pemasalahan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

kemampuan berfikir logis siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode latihan 

terbimbing. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian berjudul “Tinjauan tentang Kemampuan 

Berpikir Logis Siswa dalam Pembelajaran Matematika dengan menggunakan Metode Latihan Terbimbing”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dengan judul “Tinjauan Kemampuan Berfikir Logis Siswa pada Pembelajaran 

matematika dengan menggunakan Metode Latihan Terbimbing pada Materi Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linier Satu Variabel Siswa Kelas VII B SMPN 1 Sukodono” ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan berfikir logis siswa dengan menggunakan metode 

latihan terbimbing. Dari hasil penelitian didapatkan data tentang kemampuan berfikir logis siswa dengan metode 

latihan terbimbing. Data tersebut diperoleh dari wawancara mendalam sesuai dengan jawaban siswa dalam 

menyelesaikan soal tes berfikir logis dengan metode latihan terbimbing.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode tes dan wawancara. Metode 

Tes dilakukan untuk mendiskripsikan kemampuan berfikir logis dalam pembelajaran matematika yang dimiliki 

siswa dan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes yang diberikan berupa soal-soal matematika yang bersifat 

penalaran. Soal dalam tes ini berupa uraian yang harus dikerjakan secara individu untuk mengetahui 

kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya untuk mendapatkan kejelasan dari proses pengerjaan siswa 

dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih jauh karakteristik kemampuan berfikir 

logis yang dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah 

dengan metode wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka adalah wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku (Moleonga 2011:188)[2]. Wawancara terbuka dilakukan dengan subjek menyadari 

dan tahu tujuan dari wawancara. (Burhan 2001:155)[3]. Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP yang berjumlah 

36 siswa dimana masing-masing siswa diberikan tes tulis dengan menggunakan metode latihan terbimbing 

Analisis skor siswa pada hasil tes berfikir logis dalam pembelajaran matematika dilakukan dengan 

mengelompokkan siswa kedalam 3 kelompok kemampuan berfiir logis dalam pembelajaran matematika 

berdasarkan skor hasil tes tulis siswa yaitu kelompok dengan tingkat kemampuan tinggi, kelompok dengan 

tingkat kemampuan sedang, dan kelompok tingkat kemampuan rendah.  

Sebagai dasar pemilihan subjek, siswa dikelompokkan menjadi tiga kelompok (atas, tengah, bawah). Standar 

deviasi atau simpangan baku digunakan untuk menentukan kedudukan siswa dalam kelompok.  Arikunto 

(2003:263) menjelaskan langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut[4]. 

1) Menjumlah nilai tes semua siswa. 

2) Mencari nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar     deviasi) 

Nilai rata-rata siswa dihitung dengan rumus: 

 
                                   (Sudjana, 1996:71) 

Keterangan:  

  = rata-rata 

= rataan sementara 

  = panjang kelas interval 

 = frekuensi untuk data ke-i 

 = nilai sandi untuk data ke-i 

  = jumlah 

Untuk simpangan baku dihitung dengan rumus: 

 

(Sudjana, 1996:97) 

Keterangan: 
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= varians sampel 

= simpangan baku 

= banyak data 

 = frekuensi untuk data ke-i 

 = nilai sandi untuk data ke-i 

  = jumlah 

 

1) Menetukan batas kelompok 

Secara umum penentuan batas-batas kelompok dapat dilihat dari tabel yang diadaptasi dari Arikunto 

(2003:263) berikut ini: 

 

Tabel Kriteria Pengelompokan Siswa 

Skor (s) kelompok 

 Tinggi 

 Sedang 

 Rendah 

Keterangan : 

  = skor siswa 

  = rata-rata skor siswa 

= standar deviasi 

a) Kelompok Tinggi 

Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata ditambah standar deviasi keatas 

b) Kelompok Sedang 

Semua siswa yang mempunyai skor antara skor rata-rata dikurangi standar deviasi dan skor rata-

rata ditambah skor deviasi. 

c) Kelompok Rendah 

Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak rata-rata dikurangi standar deviasi kebawah 

2) Menentukan subjek wawancara 

Setelah dikelompokkan, siswa dipilih masing-masing 1 siswa  dari kelompok tinggi, 1 siswa dari 

kelompok sedang, dan 1 siswa dari kelompok rendah sebagai subjek penelitian yang akan diwawancarai 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

 

Tabel Indikator Tahap Berpikir Logis Dalam Pemecahan Masalah 

Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Kriteria Berfikir Logis 
 

Kategori 
Keruntutan Berfikir Kemempuan 

Beragumen 

Penarikan 

Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menyebutkan 

informasi dari apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan soal 

dengan tepat 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Baik 

Siswa menyebutkan 

informasi dari apa 

yang diktahui dan apa 

yang ditanyakan soal 

kurang tepat 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Cukup 

Siswa menyebutkan 

informasi dari apa 

yang diktahui dan apa 

yang ditanyakan soal 

secara tidak  tepat 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Kurang 
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Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Kriteria Berfikir Logis  

Kategori Keruntutan 

Berfikir 

Kemempuan 

Beragumen 

Penarikan 

Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merencanakan 

Penyelesaian 

 

Siswa 

mengungkapkan 

semua langkah 

awal yang akan 

digunakan dalam 

penyelesaian 

masalah 

siswa mengungkapkan 

seluruh langkah-

langkah penyelesaian 

masalah secara runtut 

dari awal hingga 

mendapat suatu 

kesimpulan dengan 

benar 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Baik 

Siswa 

mengungkapkan 

beberapa langkah 

awal yang akan 

digunakan dalam 

penyelesaian 

masalah 

siswa mengungkapkan 

seluruh langkah-

langkah penyelesaian 

masalah secara runtut 

dari awal hingga 

mendapat suatu 

kesimpulan tetapi tidak 

tepat (ada yang salah 

langkah) 

 

 

- 

 

 

Cukup 

Siswa tidak 

mengungkapkan 

langkah awal 

yang akan 

digunakan dalam 

penyelesaian 

masalah 

siswa tidak dapat 

mengungkapkan 

seluruh langkah-

langkah penyelesaian 

masalah secara runtut 

dari awal hingga 

mendapat suatu 

kesimpulan 

 

 

- 

 

 

Kurang 

 

Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Kriteria Berfikir Logis  

Kategori Keruntutan 

Berfikir 

Kemempuan 

Beragumen 

Penarikan 

Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

Rencana 

Penyelesai-an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

siswa dapat 

menyelesaikan 

soal sesuai 

dengan langkah-

langkah 

penyelesaian 

secara runtut, dan 

mampu 

memberikan 

argumennya 

mengenai 

langkah-langkah 

yang digunakan 

siswa 

mendapat 

suatu 

kesimpulan 

dengan tepat 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

 

- 

Ada langkah 

penyelesaian soal 

yang tidak sesuai 

dengan rencana 

penyelesaian 

soal, dan dapat 

memberikan 

argumennya 

terkait dengan 

langkah yang 

tidak sesuai 

tersebut 

Siswa dapat 

menentukan 

suatu 

kesimpulan 

yang tidak 

tepat 

 

 

 

 

Cukup 

 siswa tidak dapat Siswa tidak  



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

675 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 

menyelesaikan 

soal sesuai 

dengan langkah-

langkah 

penyelesaian 

serta siswa tidak 

dapat 

memberikan 

argumennya 

mengenai 

langkah-langkah 

penyelesaian 

yang digunakan 

mendapat 

suatu 

kesimpulan 

dengan tepat 

 

Kurang 

 

 

 

 

 

 

Melihat Kembali 

Penyelesaian 

 

 

 

- 

siswa 

mengungkapkan 

alasan yang logis 

untuk setiap 

langkah-langkah 

yang digunakan 

Siswa 

mendapatkan 

suatu 

kesimpulan 

tertentu pada 

hasil akhir 

jawaban  

 

 

Baik 

 

 

 

 

- 

siswa 

mengungkapkan 

alasan yang logis 

untuk beberapa 

langkah-langkah 

yang digunakan 

Siswa 

mendapatkan 

suatu 

kesimpulan 

tertentu pada 

hasil akhir 

jawaban 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

- 

siswa tidak dapat 

mengungkapkan 

alasan yang logis 

untuk setiap 

langkah-langkah 

yang digunakan 

Siswa tidak 

mendapatkan 

suatu 

kesimpulan 

tertentu pada 

hasil akhir 

jawaban 

 

 

 

 

Kurang 

(Zainudin, 2014:31. Skripsi) 

Berdasarkan paparan dan selanjutnya dilakukan penarikan simpulan tentang kemampuan berfikir logis sisa 

dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara untuk masalah satu dan masalah dua yang dikerjakan siswa, untuk siswa 

kelompok tinggi, memiliki kemampuan berfikir logisnya berkategori baik untuk setiap langkah pemecahan 

masalah dari setiap soal yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melakukan rencana 

penyelesaian dan melihat kembali berkategori sama, yaitu berkategori baik. Untuk siswa kelompok sedang, 

memiliki kemampuan berfikir logisnya berkategori sedang untuk langkah pemecahan masalah dari setiap soal 

yaitu ada satu langkah dalam tahapan pemecahan masalah berkategori cukup sedangkan yang lainnya 

berkategori sama, yaitu berkategori baik. Dan untuk siswa kelompok rendah, memiliki kemampuan berfikir 

logisnya rendah jika ada lebih dari satu langkah dalam tahapan pemecahan masalah yang berkategori kurang, 

sedangkan sisanya berkategori sama yaitu cukup. 

 

III. PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan kemampuan berfikir logis siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan  metode latihan terbimbing pada materi persamaan dan 

pertidaksamaan linier satu variabel pada siswa kelas VII B SMPN 1 Sukodono melalui tes tulis yang dilakukan 

pada tanggal 26 November 2016 dan tes wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 5 

November 2016 diperoleh data yang sebelumya diklasifikasikan kedalam 3 kelompok, yaitu kelompok tinggi, 

kelompok sedang, dan kelompok rendah. 

Pengklasifikasian skor kemampuan befikir logis siswa dalam pembelajaan matematika pada materi 

persamaan dan pertidaksamaan linier satu vaiabel berpedoman pada tabel dibawah ini. 
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Tabel .Klasifikasi Skor Tes Berfikir Logis Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

SKOR (S) KELOMPOK 

s ≥ 86,23 Tinggi 

63,77 < s < 86,23 Sedang 

s ≤ 63,77 Rendah 

 

Berdasakan pengklasifikasian tesebut diperoeh hasil skor tes berfikir logis dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan  metode latihan terbimbing pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu 

variabel pada siswa kelas VII B SMPN 1 Sukodono yang disajikan pada tabel beikut 

 

Tabel Hasil Penilaian Skor Tes Berfikirrr Logis dalam Pembelajaan Matematika Siswa kelas VII B SMPN 1 

Sukodono 

No. Abs Nama Siswa L/P Nilai 

Tes 

Keterangan Subjek 

Wawancara 

1. M D L 65 Sedang  

2. A R P 80 Sedang  

3. A A S P  L 62 Rendah  

4. A F H L 75 Sedang  

5. A W P 100 Tinggi   

6. B S L 60 Rendah  

7. D W H L 55 Rendah  

8. D F M L 77 Sedang  

9. D N Z N L 75 Sedang  

10. D S N P 65 Sedang  

11. EAVP P 78 Sedang  

12. EA P 75 Sedang  

13. EY P 70 Sedang  

14. FASMP P 77 Sedang  

15. KN P 80 Sedang  

16. LAA L 55 Rendah KR 

17. M. DFAS L 62 Rendah  

18. M BUA L 78 Sedang  

19. MIDJ L 75 Sedang  

20. MSH L 60 Rendah  

21. MAS L 76 Sedang  

22. MRN  L 80 Sedang  

23. NDMS  L 75 Sedang  

24. PBKP  L 90 Tinggi  

25. RBP  L 70 Sedang  

26 RWA  L 81 Sedang  

27. RPP  L 65 Sedang  

28. RRM P  P 100 Tinggi KT 

29. R A P  P 82 Tinggi  

30. S N A  P 91 Tinggi  

31. S L Y  P 77 Sedang  

32. S F D R P 75 Sedang  

33. S M S P 80 Sedang  

34. T C S P 85 Sedang KS 

35. U M P 86 Sedang  

36. Z N R S L 72 Sedang  

 

Berdasarkan tabel diperoleh hasil tes berfikir logis dalam pemecahan masalah matematika kelas VII B  SMP 

Negeri 1 Sukodono terdapat 5 (13,89%) siswa yang termsuk dalam kelompok tinggi, terdapat 25 (69,44%) siswa 

yang termasuk daalam kelompok sedang, terdapat 6 (16,67%) siswa yang termasuk dalam kelompok rendah. 
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Dari tiga kelompok kemampuan befikir logis tesebut dipilih 3 siswa sebagi subjek  penelitian wawacara yang 

terdiri dari 1 siswa kelompok tinggi, 1 siswa kelompok sedang, 1 siswa kelompok rendah 

Hasil wawancara dianalisis untuk mendeskripsikan proses kemampuan berfikir logis siswa dalam 

pembelajaran matematika berdasarkan karakteristik berfikir logis, yaitu keruntutan berfikirnya, kemampuan 

berargumen, dan penarikan kesimpulan dan juga berdasarkan pemecahan masalah menurut poyla, yaitu 

memahami masalah (understanding the problem), membuat perencanaan (craying out the plan), dan memeriksa 

kembali (looking back). Pertanyan wawancara diberikan kepada subjek sesuai dengan pedoman wawancara. 

Berdasarkan hasil analisis tes dan hasil wawancara 3 sampel subjek penelitian dengan peneliti. Kemampuan 

berfikir logis siswa dalam memecahkan masalah matematika dapat dikatakan bahwa karakteristik berfikir logis 

sebagian besar siswa baik, hanya beberapa siswa saja yang kemampuan argument dan penrikan kesimpulan 

kurang. Secara keseluruhan tahap memahami masalah, merencanakan masalah, melaksanakan perencanaan 

masalah terlampaui dengann baik oleh siswa berkemampuan logis tinggi (KT). Tampak bahwa subjek KT 

(Kemampuan tinggi) mampu menyebutkan informasi yang diketahui, yang ditanyakan serta mampu 

merencanakan rencana penyelesaian sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan. Dan pada tahap akhir 

yaitu melihat kembali, subjek KT melampauinya dengan kriteria baik. Untuk subjek KS (kemampuan sedang) 

tidak mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dengan tepat. Tidak menyebutkan 

ukuran-ukuran pada soal tetapi mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian pada setiap soal dengan 

benar, mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian dengan benar, mampu menyelesaikan soal sesuai 

dengann langkah-langkah yang direncanakan dan pada tahap akhir yaitu melihat kembali subjek KS 

melampauinya dengan baik. Sedangkan untuk subjek KR (Kemampuan Rendah) tidak mampu menyebutkan 

informasi yang diketahui, yang ditanyakan serta belum mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian 

pada setiap penyelesaian dengan benar. Dengan kata lain perencanaan subjek KR dalam kategori cukup. Subjek 

KR juga tidak mampu mendapatkan suatu kesimpulan. Dan pada setiap tahap akhir yaitu melihat kembali, 

subjek KR tidak dapat melampauinya, yaitu dalam kriteria kurang.  
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis Tes Berfikir Logis dalam Pemecahan Masalah Matematika dan hasil wawancara 

yang dilakukan pada siswa kelas VIIB SMPN 1 Sukodono yag berjumlah 36 siswa dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat 5(13,89%) siswa termasuk kelompok kemampuan berfikir logis tinggi,  

2. Terdapat 25(69,44%) siswa termasuk kelompok kemampuan berfikir logis sedang, dan 

3. Terdapat  6(16,67%) siswa termasuk kelompok kemampuan berfikir logis rendah.  

Sehingga kemampuan berfikir logis dalam pemecahan masalah matematika siswa kelas VIIB SMPN 1 

Sukodono cenderung sedang. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran berikut: 

1. Guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berfikir logis siswa dalam memecahkan masalah 

matematika dengan pemberian soal maupun LKS yang telah dikembangkan sendiri oleh guru dalam kegiatan 

belajar mengajar (KBM) sehingga siswa terlatih dalam kemampuan berfikir logis dalam menyelesaiakan 

masalah matematika. 

2. Guru diharapkan kreatif dalam  pengembangan dan pembuatan LKS sendiri sehingga mampu mengasah 

kemampuan yang ada pada setiap peserta didiknya. 

3. Populasi pada penelitian ini dibatasi hanya pada siswa SMPN 1 Sukodono, sehingga hasil yang diperoleh 

hanya berlaku pada populasi tersebut. Agar hasil yang diperoleh dapat meluas dan berlaku didaerah lain, 

maka bagi peneliti yang lain diharapkan memperbesar populasinya.  
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Penulisan penelitian ini terdapat hambatan dan rintangan tetapi atas bantuan beberapa pihak, maka 

hambatan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
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4. Ibu Dra. Sri Rahayu, M.Pd., Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan 

tenaga dengan sabar dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

678 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

6. Bapak Drs. Moh Yasir selaku guru pamong di SMA N 1 Sukodono yang telah membantu dalam penelitian 

ini. 

7. Orang Tua Tercinta yang telah banyak memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan baik moril 

maupun materil kepada penulis. 

8. Teman-teman Pendidikan Matematika angkatan 2013. 

 

VI. DAFTAR PUSTAKA 

[1] Arikunto, Suharsimi. 2003. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara. 

[2] Bugin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

[3] Polya. George. 1985. Teori Pemecahan Masalah Polya Dalam Pemecahan Masalah Matematika. Modul. 

Didownload dari http://masbied.files.wordpress.com/2011/05/modul matematika-teori-belajar-

polya.pdf pada tanggal 20 Januari 2017 pada pukul 10.43 WIB. 

[4] Rachmat, Arif Nur. 2010. Penerapan Metode Latihan Terbimbing Pada Pokok Bahasan Relasi dan Fungsi 

Di Kelas VIII SMPN 2 Krian. Surabaya: Unipa Skripsi tidak dipublikasikan 

[5] Zainudin, Muhammad Ryo. 2011. Kemampuan Berfikir Logis Dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Kelas VIII D SMP NEGERI 10 Surabaya: Unipa Skripsi tidak dipublikasikan 

 

 

 

 

 

http://masbied.files.wordpress.com/2011/05/modul%20matematika-teori-belajar-polya.pdf
http://masbied.files.wordpress.com/2011/05/modul%20matematika-teori-belajar-polya.pdf


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

679 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share dengan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran 

Matematika Ditinjau dari Kecerdasan Matematis Logis dan 

Kreativitas Siswa di SMA Dr. Soetomo Surabaya 
 

 

Friska Masyitha Rahmah 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

friskamasyitha@gmail.com 
 

 

Dalam menata pola pikir siswa, matematika adalah ilmu yang sangat berperan dalam 

kedisiplinan. Sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi matematika merupakan 

salah satu pelajaran yang sering dipelajari di sekolah. Rendahnya prestasi belajar 

dalam mata pelajaran matematika pada siswa sangat banyak penyebabnya. 

Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik merupakan pembelajaran yang efektif 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang relatif 

sederhana. Dalam proses belajar mengajar diharapkan guru dan siswa dapat 

berkreativitas dalam pembelajaran matematika dengan meningkatkan pemahaman 

dan mendorong perkembangan. Siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis 

tinggi maka hasil belajarnya pun tinggi. Karena cenderung dapat memahami suatu 

masalah dan menganalisa serta menyelesaikannya dengan tepat. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan kecerdasan matematis logis dan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe think pair share dengan pendekatan saintifik. Penelitian ini dilakukan pada siswa 

kelas X MIPA 1 di SMA Dr. Soetomo Surabaya dengan menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik tes. Tes 

diberikan sebanyak dua kali yaitu tes kecerdasan matematis logis dan tes kreativitas 

siswa. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa siswa kelas X MIPA 1 selama 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan pendekatan 

saintifik yang memiliki kecerdasan matematis logis sangat baik sebanyak 42 (87,5%) 

siswa, siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis baik terdapat 4 (8,3%) siswa, 

siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis yang kurang baik 2 (4,2%) siswa. 

Untuk hasil tes kreativitas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki kreativitas 

tinggi terdapat 38 (89,6%) siswa, siswa yang memiliki kreativitas sedang terdapat 6 

(12,5%) siswa, dan siswa yang kreativitasnya rendah terdapat 4 (8,3%) siswa.  

 

Kata kunci : Kooperatif Tipe Think Pair Sahre,, Pendekatan Saintifik, Kecerdasan 

Matematis Logis, Kreativitas 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam menata pola pikir siswa, matematika adalah ilmu yang sangat berperan dalam kedisiplinan. Sejak 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi matematika merupakan salah satu pelajaran yang sering dipelajari di 

sekolah. Sebagian siswa SMA Dr. Soetomo menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang cukup sulit 

dipahami. Rendahnya prestasi belajar dalam mata pelajaran matematika pada siswa sangat banyak penyebabnya, 

baik faktor guru maupun faktor siswa. Dalam menyajikan materi, guru cenderung fokus mengejar ketuntasan 

materi sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menerima materi yang dipelajari. Dari permasalahan yang 

ada di SMA Dr. Soetomo maka diperlukan kreativitas dan gagasan yang baru untuk mengembangkan cara 

penyajian materi pelajaran di sekolah. Kreativitas merupakan hal yang berperan dalam pembelajaran 

mailto:friskamasyitha@gmail.com
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matematika dengan memberikan perhatian pada respon-respon emosional dan estetika terhadap pembelajaran, 

kreativitas akan meningkatkan pemahaman dan mendorong perkembangan.  

Sedangkan kecerdasan matematis logis merupakan gabungan dari kemampuan dalam berhitung dan 

kemampuan logika sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu masalah secara logis. Siswa yang memiliki 

kecerdasan matematis logis yang tinggi cenderung dapat memahami suatu masalah dan menganalisa serta 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Demikian pula dalam pembelajaran matematika, siswa yang 

memiliki kecerdasan matematis logis tinggi maka hasil belajarnya pun tinggi. Namun pada kenyataannya masih 

banyak siswa yang kemampuan dalam berhitung dan logikanya masih kurang baik. 

Dalam penerapan kurikulum 2013, guru diwajibkan untuk menggunakan pendekatan Saintifik dalam setiap 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik merupakan 

pembelajaran dimana siswa melakukan kegiatan-kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data/informasi, 

menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari 

kesimpulan dan temuan lain di luar rumusan masalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Menurut Trianto (2009: 81) Think-Pair-Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa[1]. 

Dari permasalahan yang di uraikan di atas, maka penulistertarik melakukan penelitian tentangpenerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan Pendekatan Saintifik pada pembelajaran 

matematika ditinjau dari kecerdasan matematis logis dan kreativitassiswa SMA Dr. Soetomo Surabaya. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kecerdasan 

matematis logis dan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share dengan pendekatan saintifik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan Model Pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share, kemudian penelitian ini mendeskripsikan mengenai hasil tes kecerdasan 

matematis logis siswa dan hasil tes kreativitas siswa dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran 

matematika.Dalam penelitian ini peneliti mengambil siswa kelas X MIPA 1 SMA Dr. Soetomo Surabaya yang 

berjumlah 50 siswa terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Teknik tes ini digunakan 

untuk memperoleh data. Data tersebut diperoleh melalui hasil tes kecerdasan siswa dan hasil tes kreativitas 

siswa setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Tes dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu tes kecerdasan matematis logis dan tes kreativitas siswa pada materi sistem persamaan liniear tiga variabel 

(SPLTV). Intrumen yang digunakan yaitu lembar soalkecerdasan matematis logis dan kreativitas siswa. 

Pada analisis data tes kecerdasan matematis logis, hasil tes digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

kecerdasan matematis logis siswa. Selanjutnya data hasil tesdilakukan dengan teknik analisis data skor tes tulis 

kecerdasan matematis logis untuk menyimpulkan kecerdasan matematis logis siswa. Menurut Vinny (2015) 

kecerdasan matematis logis dapat dilihat daribeberapa kriteria yang sudah ditetapkan peneliti sebagai berikut[2]. 

 

Tabel Penilaian kesesuaian indikator kecerdasan matematis logis 

No. Karakteristik Indikator  

1. 

 

Klasifikasi 

 

Siswa mampu 

menyebutkan informasi 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dalam 

masalah. 

 

2. Membandingkan Siswa mampu 

menghubungkan antara 

data yang diketahui 

dengan pengetahuan 

yang dimiliki. 

3. Operasi hitung 

matematika 

Siswa mampu melakukan 

operasi hitung 

matematika dengan 

benar. 
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Berdasarkan tabel di atas, dari setiap butir soal teskecerdasan matematis logis yang dikerjakan siswa harus 

memenuhi beberapa kriteria kecerdasan matematis logis karena macam-macam kriteria kecerdasan matematis 

logis berfungsi untuk menilai kecerdasan matematis logis siswa. Untuk butir soal yang jawabannya sesuai 

dengan kriteria kecerdasan matematis logis peneliti mengisi kolom kategori kesesuaian dengan check list 

kriteria yang sesuai. 

Setelah dilakukan analisis hasil tes,maka pencapaian indikator siswa dari hasil tes sebagai berikut. 

 

Tabel Pencapaian indikator kecerdasan matematis logis 

Pencapaian indikator Kategori 

4 sampai 6 Sangat baik 

3 Baik  

2 atau 1 Kurang baik 

 

Berdasarkan tabel pencapaian indikator di atas, dari hasil tes yang telah dikerjakan siswa dapat diketahui 

bahwa siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis sangat baik dapat memenuhi 4 hingga 6 indikator, siswa 

yang memenuhi 3 indikator maka dikatakan memiliki kecerdasan matematis logis baik, dan siswa yang hanya 

memenuhi 2 atau 1 indikator maka siswa kecerdasan matematis logisnya kurang. 
Pada analisis data tes kreativitas, hasil tes kreativitas juga digunakan untuk mengetahui kreativitas siswa. 

Menurut Santi (2012), analisis data (data hasil tes) dilakukan dengan teknik analisis data skor tes tulis untuk 

menyimpulkan kreativitas siswa. Untuk melihat beberapa kriteria, peneliti sudah menetetapkan sebagai 

berikut[3]. 

 

Tabel Kriteria Kreativitas 

Perilaku Kriteria 

1. Berpikir lancar 

(Fluency of 

thingking) 

a. Menghasilkan banyak 

gagasan atau jawaban 

yang relevan 

b. Arus pemikiran lancar 

2. Keluwesan berpikir 

(flexibility) 

a. Menghasilkan 

gagasan-gagasan yang 

relevan 

b. Mampu mengubah 

cara atau pendekatan 

c. Arah pemikiran yang 

berbeda-beda 

3. Keaslian berpikir 

(Orisinality) 

a. Memberikan jawaban 

yang tidak lazim, yang 

lain dari siswa lainnya, 

yang jarang diberikan 

kebanyakan siswa lain 

4. Keterperincian atau 

penguraian 

(elaborationI) 

a. Mengembangkan, 

menambah, 

memperkaya suatu 

4. Penalaran 

induktif 

Siswa mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan 

beberapa contoh hingga 

diperoleh perumumannya 

5. Membentuk 

hipotesis 

Siswa menafsirkan 

jawaban yang diperoleh 

6. Mengecek 

kembali 

Siswa mampu menelaah 

kembali penyelesaian 

masalah yang telah 

dibuat. 
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gagasan 

b. Memperinci detail-

detail 

c. Memperluas suatu 

gagasan 

 

Berdasarkan tabel di atas, setiap butir soal tes kreativitas yang dikerjakan siswa harus memenuhi beberapa 

kriteria kreativitas, karena macam-macam kriteria kreativitas berfungsi untuk menilai tingkat kreativitas siswa 

dalam menyelesaikan soal tes. Berikut ini adalah penilaian peneliti untuk setiap butir soalnya. 

 

Tabel Penskoran Butir Soal 

Jenis Tes Kreatifitas Nomor soal Nilai 

A. Tes Verbal 1 dan 4 50 

B. Tes Figural 2 dan 3 50 

 Jumlah nilai 

maksimum 

100 

 

Dari hasil tes yang didapat, maka untuk skala interval hasil tes kreativitas siswa adalah sebagai berikut. 

 

Tabel Interval Nilai Siswa 

Interval Nilai Kategori 

75 – 100 Tinggi 

51 – 74 Sedang 

29 – 50 Rendah 

 

Dari tabel interval di atas, dapat disimpulkan untuk banyaknya tingkatan kreativitas berdasarkan nilai yang 

didapat siswa dari hasil tes kreativitas yang sudah dikerjakan. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil yang diperoleh  setelah menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Matematika khususnya 

materi Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel (SPLTV). Hasil penelitian ini dibuat untuk memaparkan 

hasil tes kecerdasan matematis logis siswa dan kreativitas siswaSMA Dr. Soetomo Surabaya di kelas X 

MIPA 1 dengan jumlah 50 siswa. 

Data kecerdasan matematis logis diperoleh dari hasil tes siswa yang memenuhi enam karateristik 

kecerdasan matematis logis yaitu klasifikasi, membandingkan, operasi hitung matematika, penalaran 

induktif, membentuk hipotesis, dan mengecek kembali. Sedangkan untuk data kreativitas diperoleh dari 

hasil tes yang memenuhi empat kriteria kreativitas yaitu kelancaran, keluwesan, keaslian, dan 

keterperincian. 

Dari hasil tes kecerdasan dan kreativitas siswa yang telah disesuaikan dengan kriteria maka peneliti 

dapat mengetahui tingkat kecerdasan matematis logis siswa dan kreativitas siswa kelas X MIPA 1 SMA 

Dr. Soetomo Surabaya. 

B. Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian, berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti. 

1. Analisis Kecerdasan Matematis Logis Siswa 

Analisis kecerdasan matematis logis siswa kelas X MIPA 1 diukur berdasarkan pencapaian indikator 

kecerdasan matematis logis. Pada lembar soal tes kecerdasan matematis logis peneliti menggunakan 

materi SPLTV sebanyak 4 butir soal dengan waktu 60 menit. Dari analisis hasil tes kecerdasan matematis 

logis diperoleh sebagai berikut:  
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Tabel Hasil Pencapaian Indikator Kecerdasan Matematis Logis 

No. Abs 
Pencapaian 

Indikator 

Kategori 

1. 2 KB 

2. 5 SB 

3. 6 SB 

4. 6 SB 

5. 4 SB 

6. 6 SB 

7. 2 KB 

8. 4 SB 

9. 6 SB 

10. 6 SB 

11. 5 SB 

12. 6 SB 

13. 5 SB 

14. 6 SB 

15. 3 B 

16. 5 SB 

17. 3 B 

18. 6 SB 

19. 6 SB 

20. 6 SB 

21. 5 SB 

22. 6 SB 

23. 5 SB 

24. 6 SB 
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25. - - 

26. 5 SB 

27. 6 SB 

28. 6 SB 

29. 5 SB 

30. 5 SB 

31. 4 SB 

32. 3 B 

33. 4 SB 

34. 6 SB 

35. 5 SB 

36. 6 SB 

37. 6 SB 

38. 6 SB 

39. 6 SB 

40. 4 SB 

41. 5 SB 

42. 6 SB 

43. 6 SB 

44. SAKIT - 

45. 5 SB 

46. 3 B 

47. 6 SB 

48.  4 SB 

49. 4 SB 

  50. 4 SB 
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Keterangan: 

SB : Sangat Baik 

KB : Kurang Baik 

B      : Baik 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh pencapaian indikator dari hasil tes kecerdasan matematis logis 

sebagai berikut. 

 

TabelKategori Pencapaian Indikator kecerdasan matematis logis 

Pencapaian 

indikator 
Kategori 

Jumlah 

Siswa 

4 sampai 6 Sangat baik 42 

3 Baik  4 

2 atau 1 Kurang baik 2 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 42 (87,5%) siswa memiliki kecerdasan 

matematis logis sangat baik, terdapat 4 (8,3%) siswa memiliki kecerdasan matematis logis baik, dan 2 

(4,2%) siswa memiliki kecerdasan matematis logis kurang baik. 

 
2. Analisis Kreativitas Siswa 

Analisis kecerdasan matematis logis siswa kelas X MIPA 1 diukur berdasarkan skor tes kecerdasan 

matematis logis. Pada lembar soal tes kreativitas terdapat 4 butir soal yang terdiri dari 2 soal verbal dan 2 

soal figural. Dari hasil tes kreativitas dapat diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel Hasil Tes dan Kategori Kreativitas siswa 

No. Abs Nilai Kategori 

1. 80 Tinggi 

2. 95 Tinggi 

3. 44 Rendah 

4. 88 Tinggi 

5. 84 Tinggi 

6. 90 Tinggi 

7. 37 Rendah 

8. 90 Tinggi 

9. 70 Sedang 

10. 85 Tinggi 

11. 70 Sedang 

12. 78 Tinggi 

13. 73 Sedang 

14. 91 Tinggi 
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15. 84 Tinggi 

16. 90 Tinggi 

17. 93 Tinggi 

18. 93 Tinggi 

19. 90 Tinggi 

20. 65 Sedang 

21. 78 Tinggi 

22. 78 Tinggi 

23. 98 Tinggi 

24. 84 Tinggi 

25. - - 

26. 55 Sedang 

27. 95 Tinggi 

28. 76 Tinggi 

29. 80 Tinggi 

30. 77 Tinggi 

31. 76 Tinggi 

32. 85 Tinggi 

33. 100 Tinggi 

34. 74 Sedang 

35. 29 Rendah 

36. 75 Tinggi 

37. 85 Tinggi 

38. 95 Tinggi 

39. 77 Tinggi 

40. 76 Tinggi 
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41. 90 Tinggi 

42. 95 Tinggi 

43. 95 Tinggi 

44. SAKIT - 

45. 40 Rendah 

46. 85 Tinggi 

47. 78 Tinggi 

48.  76 Tinggi 

49. 82 Tinggi 

50. 76 Tinggi 

Dari hasil tes kreativitas, maka skala interval nilai siswa berdasarkan hasil tes kreativitas adalah 

sebagai berikut. 

Tabel Interval hasil tes kreativitas siswa 

Interval 

Nilai 
Kategori 

Jumlah 

Siswa 

75 – 100 Tinggi 38 

51 – 74  Sedang 6 

29 – 50 Rendah 4 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat 38 (79,2%) siswa yang memiliki kreativitas 

tinggi, terdapat 6 (12,5%) siswa memiliki kreativitas sedang, dan terdapat 4 (8,3%) siswa memiliki 

kreativitas rendah. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil tes dari penelitian yang telah dilakukan di SMA Dr. Soetomo Surabaya kelas X MIPA 1 

dapat diketahui kecerdasan matematis logis siswa dan kreativitas siswa. Dari hasil tes kecerdasan matematis 

logis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis sangat baik sebanyak 42 (87,5%) siswa. 

2. Siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis baik terdapat 4 (8,3%) siswa. 

3. Siswa yang memiliki kecerdasan matematis logis yang kurang baik 2 (4,2%) siswa. 

Dari hasil tes kreativitas dapat diketahui kreativitas siswa di SMA Dr. Soetomo Surabaya kelas X MIPA 1 

sebagai berikut: 

1. Siswa yang memiliki kreativitas tinggi yaitu siswa yang hasil tesnya di atas 75 terdapat 38 (89,6%) siswa. 

2. Siswa yang memiliki kreativitas sedang yaitu siswa yang hasil tesnya diantara 51 sampai 74 terdapat 6 

(12,5%) siswa. 

3. Siswa yang kreativitasnya rendah yaitu siswa yang hasil tesnya di bawah 50 terdapat 4 (8,3%) siswa. 

Saran 

 Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran 

sebagai berikut. 

1. Peneliti menyarankan supaya guru dapat mendorong kreativitas siswa di kelas dalam menyelesaikan 

persoalan atau permasalahan. 

2. Peneliti menyarankan supaya guru menerapkan model pembelajaran kooperatif saat proses KBM. 

3. Peneliti menyarankan peneliti yang lain hendaknya lebih mengembangkan kreativitas siswa saat proses 

KBM maupun menyelesaikan suatu masalah. 
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4. Peneliti menyarankan supaya peneliti lain dapat menggali kecerdasan matematis logis siswa dalam materi 

pembelajaran yang lain. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu 

bentuk usaha dalam mewujudkan  masyarakat yang berkualitas dan memiliki potensi 

yang tinggi. Selain itu banyaknya siswa yang beranggapan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan ditakuti oleh siswa, sehingga peneliti memilih 

dengan menerapkan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras 

karena model tersebut sesuai dengan kurikulum yang pemerintah terapkan saat ini 

dimana pusat pembelajaran berorientasi pada siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama diberi penerapan model Problem 

Based Learning pada materi teorema Pythagoras kelas VIII SMP Negeri 2 Surabaya. 

Serta untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dan respon siswa setelah diberi 

penerapan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras kelas 

VIII SMP Negeri 2 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

dilakukan di sekolah SMP Negeri 2 Surabaya pada kelas VIII. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, tes, dan angket. Teknik 

pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas, keterampilan, dan sikap 

siswa. Sedangkan tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar untuk 

pengetahuan siswa, dan angket digunakan untuk mengumpulkan data respon siswa. 

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk aktivitas siswa 

diperoleh aktivitas relevan terdapat 95,62% dan aktivitas yang tidak relevan terdapat 

4,37%. Untuk hasil belajar siswa, yang pertama hasil belajar untuk pengetahuan yang 

memperoleh huruf A terdapat 34 siswa dan yang memperoleh huruf B terdapat 4 

siswa, yang kedua hasil belajar untuk sikap yang memperoleh predikat SB (Sangat 

Baik) terdapat 22 siswa dan siswa yang memperoleh predikat B (Baik) terdapat 16 

siswa, dan yang ketiga hasil belajar untuk keterampilan yang memperoleh huruf A 

terdapat 7 siswa dan siswa yang memperoleh huruf B terdapat 31 siswa. Sedangkan 

untuk respon siswa dari keseluruhan siswa yang menjawab “ya” memperoleh 

persentase 94,74% dan yang menjawab “tidak” memperoleh persentase 5,26%. 

 

Kata kunci:  Problem Based Learning, aktivitas, hasil belajar, respon 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha dalam mewujudkan  masyarakat yang berkualitas dan 

memiliki potensi yang tinggi. Adapun bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi “Mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Hal tersebut serupa dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan negara serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan juga memberi 

manusia pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi manusia membutuhkannnya pada 

waktu dewasa. 

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya terhadap perkembangan kurikulum yang ada. Kurikulum yang 

pemerintah terapkan dan kembangkan yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 (KBK) dan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 (KTSP) dan sekarang berkembang menjadi kurikulum 

2013 (K13). Dimana kurikulum 2013 ini menjadikan siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses berlangsungnya pembelajaran pada kurikulum 2013 hampir semua mata pelajaran sudah 

diterapkan dengan menggunakan kurikulum ini. Salah satunya yaitu pada mata pelajaran matematika. 

Matematika adalah ilmu yang mendasari semua ilmu yang lain. Oleh karena itu matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan sejak siswa duduk di bangku SD hingga perguruan tinggi. 

Menurut Ahmad Susanto (2013:185) berpendapat bahwa “Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 
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dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan beragumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi”[1]. Meskipun banyak siswa beranggapan matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan 

ditakuti, maka sebagai guru matematika haruslah menjadikan matematika sebuah mata pelajaran yang digemari 

oleh siswa dan tidak lagi ditakuti oleh siswa, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

Adapun model yang sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu Problem Based Learning (PBL), Project Based 

Learning (PjBL), Discovery Learning (DL) dan inquiry. Menurut Joyce & Weil (dalam Rusman, 2010:133) 

menyatakan bahwa “Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”[2]. Dalam penelitian ini peneliti memilih dengan 

menerapkan model Problem Based Learning (PBL), karena model Problem Based Learning (PBL) atau dikenal 

sebagai model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah-

masalah kontekstual yang dapat dijumpai dikehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan siswa untuk berpikir 

kritis karena siswa terlibat penuh dalam proses pemecahan masalah. Dalam model Problem Based Learning 

(PBL) ini pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru akan tetapi siswa lebih berperan aktif dalam memecahkan 

masalah dengan beragam alternatif solusi. Hal tersebut serupa dengan pendapat Ngalimun (2012:89) 

mengemukakan “Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) merupakan salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa”[3]. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih materi teorema Pythagoras karena dapat dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga siswa mudah memahami dan dapat menyimpulkan dari hasil pengetahuan dan 

pengalamannya tersebut. Selain itu, materi teorema Pythagoras juga cocok diterapkan dengan menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL). 

SMP Negeri 2 Surabaya merupakan salah satu sekolah sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih sekolah 

ini karena merupakan salah satu sekolah yang ada di Surabaya yang telah menerapkan kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian, SMP Negeri 2 Surabaya sesuai dijadikan tempat penelitian dengan 

menerapkan model Problem Based Learning (PBL). 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul 

“Penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada materi teorema Pythagoras kelas VIII SMP Negeri 2 

Surabaya”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan aktivitas 

siswa selama penerapan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras kelas VIII B SMP 

Negeri 2 Surabaya, (2) untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model Problem Based 

Learning pada materi teorema Pythagoras kelas VIII B SMP Negeri 2 Surabaya, dan (3) untuk mendeskripsikan 

respon siswa setelah penerapan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras kelas VIII B 

SMP Negeri 2 Surabaya. 

Beberapa manfaat penelitian sebagai berikut. (1) Bagi siswa, memudahkan siswa dalam memahami materi 

sehingga siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, (2) Bagi guru, bahan masukan dalam merencanakan 

dan menerapkan pembelajaran khususnya dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL), 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat tercapainya tujuan pendidikan yang 

diharapkan, (3) Bagi sekolah, salah satu koleksi perpustakaan sekolah supaya bisa dibaca dan diketahui oleh 

guru ataupun siswa, (4) Bagi peneliti lain, menjadi acuan penelitian berikutnya atau bisa dikembangkan lagi 

secara meluas. 

Model Problem Based Learning menurut pendapat Supritaningrum (2011:215) adalah suatu model 

pembelajaran yang mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh pencarian 

informasi yang bersifat student centered[4]. Adapun pendapat Margetson (dalam Rusman, 2010:230) 

menyatakan bahwa “Problem Based Learning adalah membantu untuk meningkatkan perkembangan 

keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif”[5]. 

Berikut ini langkah-langkah model Problem Based Learning dalam Hamdayama (2014:212) antara lain: 

Orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah[5]. 

Adapun kelebihan Problem Based Learning menurut Ratna Rosidah, dkk (2014:68) yaitu: (1) Pemecahan 

masalah yang diberikan dapat menantang dan membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan suatu pengetahuan baru, (2) Pembelajaran dengan model PBL 

dianggap lebih menyenangkan dan lebih disukai siswa, (3) Model PBL dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran, dan (4) Model PBL dapat memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan 

pengetahuan yang mereka miliki ke dalam dunia nyata[6]. 

Menurut pendapat Sardiman (2010:100) “Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental”. Dalam penjelasan ini yang disebut aktivitas siswa yaitu kaitan antara jasmani (fisik) dan rohani 
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(mental)[7]. Keduanya harus saling berkaitan, karena jika belajar apabila salah satu tidak berkaitan maka belajar 

tidak akan optimal. Mulyasa (2015:45) berpendapat bahwa “Kunci sukses ketiga yang menentukan keberhasilan 

implemetasi Kurikulum 2013 adalah aktivitas peserta didik”[8]. Jenis-jenis aktivitas menurut Paul (dalam 

Sardiman, 2010:101) menggolongkan jenis-jenis aktivitas dalam belajar antara lain: (1) Visual activities, (2) 

Oral activities, (3) Listening activities, (4) Writing activities, (5) Drawing activities, (6) Motor activities, (7) 

Mental activities, dan (8) Emotional activities[9]. 

Menurut Susanto (2013:5) “Makna dari hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar”. Dari 

penjelasan tersebut, hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelari materi pelajaran sehingga 

siswa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa baik dari segi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang semua mengarah pada segi kebaikan[10]. 

Menurut pendapat Slameto (2013:180) menyatakan bahwa “Respon adalah suatu minat yang dapat 

diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya”[11]. Dari penjelasan tersebut respon siswa merupakan suatu tanggapan dari siswa melalui lontaran-

lontaran pertanyaan yang diajukan sebagai tanda bahwa siswa tersebut merespon apa yang diajarkan guru 

sehingga menunjukkan rasa suka dan tertarik dalam kegiatan belajar tersebut. 

 
I. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Arifin (2009:19) penelitian kualitatif 

merupakan “Penelitian yang menggunakan data-data kualitatif, mengolahnya secara kualitatif (tidak 

menggunakan rumus-rumus statistik) dan tidak melibatkan generalisasi dalam penarikan kesimpulannya”[12]. 

Penelitian ini digunakan untuk menerapkan suatu model pada saat pembelajaran berlangsung. Yaitu dengan 

menerapkan model Problem Based Learning dan kemudian dilakukan observasi di dalam kelas pada saat proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan data dari aktivitas siswa, hasil belajar siswa, 

dan respon siswa. Adapun sumber datanya yaitu di SMP Negeri 2 Surabaya pada kelas VIII B dengan jumlah 38 

siswa diantaranya 17 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) pengamatan. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data melalui pengamatan dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut. (a) pengamatan 

aktivitas siswa, disini peniliti menggunakan 1 orang teman sejawat untuk melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan terdapat 10 kategori aktivitas siswa yang akan 

diamati setiap lima menit sekali, (b) pengamatan sikap, dalam mengamati sikap siswa peneliti membagi 5 

indikator sikap yang akan diteliti oleh pengamat, antara lain: rasa ingin tahu/bertanya, ketelitian, kedisiplinan, 

keaktifan, dan kesopanan, (c) pengamatan keterampilan, disini peneliti menggunakan lembar kerja siswa (LKS). 

(2) tes. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data dari hasil belajar pengatahuan  siswa. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tes tulis yang terdiri dari 5 butir soal uraian. (3) angket. Teknik angket digunakan 

untuk memperoleh data dari respon siswa setelah dilakukan penelitian. Angket yang digunakan bersifat tertutup 

dan terdapat 10 pertanyaan dengan memberi tanda ceklis  ( ) pada pilihan jawaban “ya” atau “tidak”. 

Teknik analisis data dilakukan terhadap tiga jenis data yang terkumpul pada akhir kegiatan pembelajaran. 

Data tersebut meliputi aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa. 

(1) analisis aktivitas siswa yaitu data dianalisis dengan menggunakan persentase (%) dengan perhitungan 

sebagai berikut. 

Aktivitas =  . 

(2) analisis hasil belajar siswa, untuk analisis hasil belajar pengetahuan, sikap, dan keterampilan peneliti 

menggunakan tabel konversi pedoman penilaian dari Permendikbud Nomor 104 (2014:23). 

(3) analisis respon siswa, yaitu data dianalisis dengan menggunakan persentase (%) dengan perhitungan sebagai 

berikut. 

Respon =  

 
II. PEMBAHASAN 

 

Aktivitas siswa selama penerapan Model Problem Based Learning 

 
Tabel 1.1 

Rata-Rata Persentase Aktivitas Siswa 

N
o 

Kategori Pengamatan Persentase 
Aktivitas 

Rat
a-
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1 2 Rat
a 

1 Siswa menjawab salam 6,2
5% 

6,2
5% 

6,2
5% 

2 Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

13,
75% 

13,
75% 

13,
75% 

3 Siswa termotivasi 
dengan penjelasan guru 

7,5
% 

8,7
5% 

8,1
2% 

4 Siswa bertanya kepada 
guru/teman 

13,
75% 

17,
5% 

15,
62% 

5 Siswa membentuk 
kelompok belajar 

6,2
5% 

6,2
5% 

6,2
5% 

6 Siswa mengerjakan 
LKS/soal 

8,7
5% 

8,7
5% 

8,7
5% 

7 Siswa mencoba mencari 
jawaban dari suatu 
permasalahan dengan 
dibimbing guru 

25% 21,
25% 

23,
12% 

8 Siswa 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 

6,2
5% 

6,2
5% 

6,2
5% 

9 Siswa menerima 
penghargaan dari guru 

7,5
% 

7,5
% 

7,5
% 

10 Aktivitas siswa yang 
tidak relevan (melamun, 
tidur, ngobrol, main HP, 
bergurau, dan 
mengganggu teman) 

5% 3,7
5% 

4,3
7% 

Jumlah Aktivitas Relevan 95% 96,
25% 

95,
62% 

Jumlah Aktivitas Tidak 
Relevan 

5% 3,7
5% 

4,3
7% 

Jumlah 100
% 

100
% 

99,
99% 

 
Hasil Belajar Siswa Setelah Penerapan Model Problem Based Learning 

a. Hasil Belajar untuk Pengetahuan 

Tabel 2.1 

Hasil Belajar untuk Pengetahuan 
No Nama Siswa Skor 

Rerata 

Huruf 

1 ADITYA SEPTIAN KURNIA 3,08 B 

2 AFIFAH ZAHRA SHAFIRA 4 A 

3 ANDINI PRADITA 3,92 A 

4 APRILIA NUR AINI 3,8 A- 

5 AVISSA MAURILLA IFANI 3,8 A- 

6 AYUDHIANITA PUTRI M 3,92 A 

7 DHARMA YUDHA WIBOWO 3,92 A 

8 EDVIANT YUDHA MAULANA 3,92 A 

9 ELMA SALSABILA A 3,92 A 

10 FAISAL DAFAN ALATAS 3,72 A- 

11 FATIMATUZ ZAHROH 3,04 B 

12 FERRI ARDIANSYAH 3,52 A- 

13 FIKA PUTRI ROSI 2,88 B 

14 GUS FAJAR ARRASYID I 3,84 A- 

15 HILMI ANDRIANSYAH 3,92 A 

16 INDAHNA ZULFA 3,72 A- 

17 JANET AJENG PRATIWI 3,72 A- 

http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/545552464d5535455458644f616c5530556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/545552464d55357153586c4e52454531556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246643035455758644e52476331556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246643035555658644f52466c36556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246656b35555658644e616d4d79556b453950513d3d


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

693 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

18 KELVIN AKBAR AL GHOZI 3,52 A- 

19 K. M. IRIAN DANI 3,92 A 

20 MOCH. ROBBI JAY AFFANDY 3,52 A- 

21 MOCHAMMAD ARYA L 3,52 A- 

22 MONIQUE LAURA SABRINA 3,92 A 

23 MUHAMMAD AKBAR S 3,92 A 

24 MUHAMMAD RIVAN F 4 A 

25 NABILA AINI 4 A 

26 NANDYA PUTRA GALUH P 3,52 A- 

27 NILA KRESNA SYAHARANI 4 A 

28 NUFUS AURA SABRINA 3,52 A- 

29 NURLAILI EKA NOVIANTY 3,52 A- 

30 RICO ADHITYA W 4 A 

31 RISKA YUNITA ANGGRAINI 4 A 

32 SALSABILA HERLINA 3,2 B+ 

33 SYAHFANI RAHMAN 3,64 A- 

34 TASYA KUSUMA W 4 A 

35 TITARIE SYIFARANI R 3,92 A 

36 VICKY ALFIYAN H 4 A 

37 YURIE ENGGARNISA 3,92 A 

38 ZAHRA AMELIA DEWI G 3,84 A- 

 
b. Hasil Belajar untuk Sikap 

Tabel 2.2 

Rata-Rata Hasil Belajar untuk Sikap 

N
o 

Nama Siswa Modus  Rata-
rata 

Predik
at  1 2 

1 ADITYA SEPTIAN K 3 4 3,5/4 SB 

2 AFIFAH ZAHRA S 4 4 4 SB 

3 ANDINI PRADITA 4 4 4 SB 

4 APRILIA NUR AINI 3 3 3 B 

5 AVISSA MAURILLA 4 3 3,5/4 SB 

6 AYUDHIANITA P 3 3 3 B 

7 DHARMA YUDHA 4 4 4 SB 

8 EDVIANT YUDHA 3 3 3 B 

9 ELMA SALSABILA 3 3 3 B 

10 FAISAL DAFAN A 3 3 3 B 

11 FATIMATUZ Z 3 3 3 B 

12 FERRI A 3 3 3 B 

13 FIKA PUTRI ROSI 3 3 3 B 

14 GUS FAJAR A. I. 4 4 4 SB 

15 HILMI A 3 3 3 B 

16 INDAHNA ZULFA 3 3 3 B 

17 JANET AJENG P 4 3 3,5/4 SB 

18 KELVIN AKBAR A 4 4 4 SB 

19 K. M. IRIAN DANI 3 4 3,5/4 SB 

20 MOCH. ROBBI JAY 3 3 3 B 

21 MOCHAMMAD A. 
L. 

3 3 3 B 

22 MONIQUE LAURA 
S 

4 4 4 SB 

23 MUHAMMAD A. 
S. 

3 3 3 B 

24 MUHAMMAD R. 
F. 

4 4 4 SB 

25 NABILA AINI 4 4 4 SB 

26 NANDYA PUTRA G 3 4 3,5/4 SB 

27 NILA KRESNA S 3 3 3 B 

http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246656b31455558644e52456b7a556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246643031365658644e5645457a556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246643035715a33644e56465635556b453950513d3d
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28 NUFUS AURA S 3 3 3 B 

29 NURLAILI EKA N 4 3 3,5/4 SB 

30 RICO ADHITYA W 4 4 4 SB 

31 RISKA YUNITA A 3 4 3,5/4 SB 

32 SALSABILA H 3 4 3,5/4 SB 

33 SYAHFANI R 4 3 3,5/4 SB 

34 TASYA K. W. 3 4 3,5/4 SB 

35 TITARIE S. R. 3 3 3 B 

36 VICKY ALFIYAN H 4 4 4 SB 

37 YURIE E 3 4 3,5/4 SB 

38 ZAHRA AMELIA D  4 4 4 SB 

 
c. Hasil Belajar untuk Keterampilan 

Tabel 2.3 

Rata-Rata Hasil Belajar untuk Keterampilan 

N
o 

Nama Siswa Capaian 
Optimum 

Rata-
Rata 

Hur
uf 

1 2 

1 ADITYA SEPTIAN  2,8 4 3,4 B+ 

2 AFIFAH ZAHRA 3,3
6 

3,9
2 

3,64 A- 

3 ANDINI 
PRADITA 

2,8 3,5
2 

3,16 B 

4 APRILIA NUR A 2,7
2 

3,9
2 

3,32 B+ 

5 AVISSA M. I. 2,7
2 

3,9
2 

3,32 B+ 

6 AYUDHIANITA P 2,7
2 

3,9
2 

3,32 B+ 

7 DHARMA 
YUDHA 

2,8 4 3,4 B+ 

8 EDVIANT 
YUDHA 

3,3
6 

3,9
2 

3,64 A- 

9 ELMA S. A. 2,6 3,4 3 B 

10 FAISAL DAFAN A 2,2
9 

3,6 2,94 B 

11 FATIMATUZ Z 2,2
9 

3,5
2 

2,90 B 

12 FERRI A 2,8 3,8
4 

3,32 B+ 

13 FIKA PUTRI ROSI 2,2
9 

3,5
2 

2,90 B 

14 GUS FAJAR A. I. 2,8 3,8
4 

3,32 B+ 

15 HILMI A 2,2
9 

3,6 2,94 B 

16 INDAHNA 
ZULFA 

2,2
9 

3,5
2 

2,90 B 

17 JANET AJENG P 2,2
9 

3,5
2 

2,90 B 

18 KELVIN AKBAR 3,0
8 

4 3,54 A- 

19 K. M. IRIAN 
DANI 

2,8 3,7
2 

3,26 B+ 

20 MOCH. ROBBI J 2,8 3,8 3,32 B+ 

http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246643035715a33644e56465635556b453950513d3d
http://www8.psbsby-online.net/index.php/hasilSmp/dtsiswa/54555246643035715a33644e56465635556b453950513d3d
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4 

21 MOCHAMMAD 
A  

2,8 3,8
4 

3,32 B+ 

22 MONIQUE L. S. 2,6 4 3,3 B+ 

23 MUHAMMAD A. 
S 

2,8 4 3,4 B+ 

24 MUHAMMAD R. 
F 

3,3
6 

3,9
2 

3,64 A- 

25 NABILA AINI 2,8 3,5
2 

3,16 B 

26 NANDYA PUTRA 3,0
8 

3,7
2 

3,4 B+ 

27 NILA KRESNA S 2,8 3,5
2 

3,16 B 

28 NUFUS AURA S 3,3
6 

3,9
2 

3,64 A- 

29 NURLAILI EKA N 2,6 4 3,3 B+ 

30 RICO ADHITYA 
W 

2,8 3,8
4 

3,32 B+ 

31 RISKA YUNITA A 3,3
6 

3,9
2 

3,64 A- 

32 SALSABILA H 2,6 4 3,3 B+ 

33 SYAHFANI R 3,0
8 

3,7
2 

3,4 B+ 

34 TASYA K. W. 2,8 3,5
2 

3,16 B 

35 TITARIE S. R. 2,2
9 

3,6 2,94 B 

36 VICKY ALFIYAN 3,0
8 

3,7
2 

3,4 B+ 

37 YURIE E 3,7
2 

3,9
2 

3,82 A- 

38 ZAHRA AMELIA 2,8 3,5
2 

3,16 B 

 
Respon Siswa Setelah Penerapan Model Problem Based Learning 

Tabel 3.1 

Respon Siswa Terhadap Model Problem Based Learning 

N
o  

Pertanyaan Persentase 
Respon Siswa 

Ya Tidak 

1 Apakah kalian menyukai 
pelajaran matematika? 

94,74
% 

5,26
% 

2 Apakah kalian menyukai 
suasana belajar di kelas 
tadi? 

55,26
% 

44,74
% 

3 Apakah kalian merasa 
tertantang dengan soal 
permasalahan yang 
diberikan oleh guru? 

92,11
% 

7,89
% 

4 Dengan cara pembelajaran 
di kelas tadi apa membuat 
kalian lebih mudah 
memahami materi? 

63,16
% 

36,84
% 

5 Dengan model PBL saya 
lebih termotivasi dalam 

78,95
% 

21,05
% 
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belajar 

6 Apakah kalian senang 
dengan model yang guru 
terapkan di kelas tadi? 

73,68
% 

26,32
% 

7 Apakah pembelajaran tadi 
sangat berkesan? 

50% 50% 

8 Dengan model 
pembelajaran yang 
diterapkan tadi, apakah 
kalian masih merasa 
canggung untuk bertanya? 

23,68
% 

76,32
% 

9 Apakah kalian masih 
canggung untuk 
mengeluarkan pendapat? 

21,05
% 

78,95
% 

10 Apakah kalian senang 
belajar dengan 
berkelompok? 

97,37
% 

2,63
% 

 
Berdasarkan tabel 4.1 hasil aktivitas siswa selama diberi penerapan model Problem Based Learning pada 

pertemuan pertama kegiatan yang relevan terdapat 95% dan kegiatan tidak relevan terdapat 5%. Sedangkan pada 

pertemuan kedua kegiatan yang relevan terdapat 96,25% dan kegiatan tidak relevan terdapat 3,75%. Sehingga 

diperoleh rata-rata siswa yang melakukan aktivitas relevan terdapat 95,62% dan siswa yang melakukan aktivitas 

tidak relevan terdapat 4,37%. Hal ini menunjukkan siswa telah melakukan aktivitas yang sangat aktif saat proses 

pembelajaran berlangsung karena telah mengalami perubahan peningkatan yang baik setiap pertemuan. 

Berdasarkan tabel 2.1 hasil belajar untuk pengetahuan siswa yang memperoleh huruf A terdapat 19 siswa, 

siswa yang memperoleh huruf A- terdapat 15 siswa, siswa yang memperoleh huruf B+ hanya terdapat 1 siswa, 

siswa yang memperoleh huruf B terdapat 3 siswa. 

Berdasarkan tabel 2.2 hasil belajar untuk sikap pada pertemuan pertama siswa yang memperoleh predikat 

SB (Sangat Baik) terdapat 14 siswa dan yang memperoleh predikat B (Baik) terdapat 24 siswa. Sedangkan pada 

pertemuan kedua siswa yang memperoleh predikat SB (Sangat Baik) terdapat 18 siswa dan yang memperoleh 

predikat B (Baik) terdapat 20 siswa. Sehingga diperoleh rata-rata siswa yang memperoleh predikat SB (Sangat 

Baik) terdapat 22 siswa dan yang memperoleh predikat B (Baik) terdapat 16 siswa. 

Berdasarkan tabel 2.3 hasil belajar untuk keterampilan pada pertemuan pertama siswa yang memperoleh 

huruf A dan A- tidak ada, yang memperoleh huruf B+ terdapat 5 siswa, yang memperoleh huruf B terdapat 11 

siswa, dan yang memeperoleh huruf B- terdapat 22 siswa. Sedangkan di pertemuan kedua siswa yang 

memperoleh huruf A terdapat 16 siswa, yang memperoleh huruf A- terdapat 21 siswa, yang memperoleh huruf 

B+ terdapat 1 siswa, dan yang memperoleh huruf B dan B- tidak ada. Sehingga diperoleh rata-rata siswa yang 

memperoleh huruf A- terdapat 7 siswa, yang memperoleh huruf B+ terdapat 18 siswa, dan yang memperoleh 

huruf B- terdapat 13 siswa. 

Berdasarkan tabel 3.1 hasil angket respon siswa dapat dilihat bahwa dari jawaban siswa yang menjawab ya 

lebih banyak dibandingkan siswa yang menjawab tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa sangat 

merespon dengan diberikannya penerapan model Problem Based Learning. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

Aktivitas siswa selama penerapan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras kelas VIII B 

SMP Negeri 2 Surabaya, siswa yang melakukan aktivitas relevan terdapat 95,62% dan siswa yang melakukan 

aktivitas tidak relevan terdapat 4,37%. 

Hasil belajar siswa setelah penerapan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras 

kelas VIII B SMP Negeri 2 Surabaya yang dilihat dari tiga aspek yaitu (a) hasil belajar untuk pengetahuan siswa 

yang memperoleh huruf A terdapat 34 siswa dan yang memperoleh huruf B terdapat 4 siswa, (b) hasil belajar 

untuk sikap siswa yang memperoleh predikat SB (Sangat Baik) terdapat 22 siswa dan siswa yang memperoleh 

predikat B (Baik) terdapat 16 siswa, (c) hasil belajar untuk keterampilan siswa yang memperoleh huruf A 

terdapat 7 siswa dan siswa yang memperoleh huruf B terdapat 31 siswa. 

Respon siswa setelah penerapan model Problem Based Learning pada materi teorema Pythagoras kelas VIII 

B SMP Negeri 2 Surabaya siswa lebih merespon pada jawaban ya, yang menunjukkan bahwa siswa sangat 

merespon dengan diberikannya penerapan model Problem Based Learning pada teorema Pythagoras dengan 
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perolehan persentase dari keseluruhan siswa yang menjawab “ya” memperoleh persentase 94,74% dan yang 

menjawab “tidak” memperoleh persentase 5,26%. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka saran peneliti untuk: (a) guru, agar siswa termotivasi 

dalam belajar maka guru harus mempersiapkan model pembelajaran yang menarik bagi siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. (b) sekolah, agar memfasilitasi kebutuhan yang digunakan oleh guru dalam 

penyampaian materi kepada siswa khususnya pada model Problem Based Learning, karena model tersebut 

sudah terbukti memberikan perubahan yang bagus terhadap siswa dalam berbagai segi penilaian. (c) peneliti 

lain, agar mendapatkan hasil yang sama atau lebih bagus lagi maka untuk peneliti berikutnya diharapkan 

membuat penelitian dengan materi yang berbeda. 
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Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin berkembangnya teknologi manusia 

dituntut untuk mampu berpikir tingkat tinggi. Dalam berpikir tingkat tinggi 

diperlukan pemikiran yang kritis. Pada umumnya tujuan utama dalam pembelajaran 

merupakan berpikir kritis. Berpikir kritis juga memiliki peran penting dalam berbagai 

jenis pekerjaan khususnya pada pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi perbandingan kelas VIII di SMP YPM 2 Sukodono.Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SMP YPM 2 Sukodono pada siswa kelas 

VIII B. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes dan wawancara. 

Kemampuan berpikir kritis siswa dapat diketahui melalui tes. Tes berupa soal uraian 

sebanyak 3 soal dan harus diselesaikan dalam waktu 20 menit. Sedangkan untuk 

mengetahui pemahaman siswa lebih mendalam digunakan wawancara. Wawancara 

ini dilakukan hanya pada perwakilan siswa pada tiap kelompok TKBK. Hasil 

penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII B di SMP YPM 2 

Sukodono terdiri dari kelompok TKBK 1, TKBK 2, dan TKBK 3. Dari 35 siswa 

terdapat 25 siswa termasuk dalam TKBK 1, 4 siswa termasuk dalam TKBK 2 dan 6 

siswa termasuk dalam TKBK 3. Kemampuan berpikir kritis siswa TKBK 1 hanya 

memenuhi 1 atau 2 indikator yaitu analisis dan evaluasi, untuk indikator interpretasi 

dan inferensi masih kurang. Kemampuan berpikir kritis siswa TKBK 2 memenuhi 3 

indikator yaitu interpretasi, analisis dan evaluasi, dan masih belum mampu memenuhi 

indikator inferensi. Kemampuan berpikir kritis siswa TKBK 3 memenuhi 4 indikator 

yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. 

 

Kata kunci: analisis kemampuan, berpikir kritis, perbandingan 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif megembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pegendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan menentukan 

perkembangan suatu masyarakat yang semakin berkualitas. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas 

diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas pula. Matematika adalah salah satu pendidikan yang mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Menurut Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP, 2006) matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia[1]. Segala aktivitas manusia tentu selalu berkaitan dengan matematika. Di 

Indonesia Pendidikan Matematika merupakan pendidikan yang wajib diajarkan dari tingkat dasar hingga tingkat 

perguruan tinggi. Pendidikan matematika penting untuk diajarkan sejak dini karena merupakan pondasi yang 

sangat menentukan pembentukan sikap, kecerdasan, dan kepribadian akal. Seperti halnya pada kehidupan 

sehari-hari tidak lepas dari pendidikan matematika salah satunya mengenai materi perbandingan. 

Salah satu materi yang penting untuk dipelajari dalam matematika adalah Perbandingan. Konsep 

perbandingan sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membandingkan umur, ukuran 

benda, atau membandingkan harga suatu barang. Ada juga pekerjaan yang melibatkan konsep perbandingan, 

misalnya pada pekerjaan di bidang tehnik sipil yang menggunakan perbandingan skala. Di samping itu dalam 
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dunia pendidikan siswa masih kesulitan untuk mengerjakan materi tersebut sehingga hasil belajar dalam materi 

Perbandingan tergolong rendah. Materi Perbandingan juga menjadi salah satu materi yang diujikan dalam ujian 

nasional SMP dan menjadi standar kelulusannya. Pemikiran yang kuat sangat diperlukan untuk belajar 

mengenai materi Perbandingan. 

Berpikir merupakan aktivitas mental untuk mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Dari 

memulai aktivitas merumuskan masalah hingga menyelesaikan masalah diperlukan aktivitas berfikir. Seiring 

berkembangnya teknologi manusia dituntut untuk mampu berfikir tingkat tinggi. Pemikiran yang kritis, logis 

dan kreatif diperlukan dalam berfikir tingkat tinggi. Berpikir kritis merupakan salah satu perwujudan berpikir 

tingkat tinggi. 

Pada umumnya tujuan utama dari pembelajaran adalah berpikir kritis. Selain itu berpikir kritis juga 

memiliki peran penting dalam banyaknya macam pekerjaan, khususnya pada pekerjaan yang memerlukan 

ketelitian. Dalam memutuskan suatu hal diperlukan pemikiran yang kritis. Oleh sebab itu sebagai pendidik 

penting untuk mengajarkan siswanya berpikir kritis. Pencapaian berfikir kritis harus memenuhi beberapa 

indikator.  

Menurut Facione (dalam Filsaime, 2008:65) ada enam kecakapan berpikir kritis utama yang terlibat di 

dalam proses berpikir kritis. Kecakapan-kecakapan tersebut adalah interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, 

penjelasan dan regulasi diri[2]. Dari enam indikator tersebut, peneliti menetapkan indikator berpikir kritis yang 

paling utama adalah evaluasi dan inferensi. Dalam melakukan evaluasi sangat diperlukan pemikiran yang 

reflektif dan pada inferensi diperlukan pemikiran yang logis. Selain itu, ketetapan tersebut juga didukung 

dengan pernyataan dari Ruggiero (2012), Peter (2012), dan Snyder & Snyder (2008), yang menyatakan bahwa 

inti dari kemampuan berpikir kritis adalah evaluasi[3].  

Berdasarkan penjelasan di atas pada penelitian ini peneliti hanya fokus sampai pada indikator keempat, 

yaitu: interpretasi, analisis, evaluasi dan inferensi. Keempat indikator ini merupakan indikator untuk pencapaian 

kemampuan berpikir kritis pada materi Perbandingan kelas VIII yang dilaksanakan di SMP YPM 2 Sukodono. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih SMP YPM 2 Sukodono karena lokasi sekolah tersebut dengan domisili 

peneliti juga terjangkau. Di samping itu dalam penelitian ini peneliti sedang melaksanakan Magang 3 di SMP 

YPM 2 Sukodono. Berdasarkan paparan di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa pada Materi Perbandingan Kelas VIII di SMP YPM 2 Sukodono Sidoarjo”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berfikir kritis siswa pada materi perbandingan 

kelas VIII di SMP YPM 2 Sukodono. Adapun manfaat penelitian ini yaitu: (1) bagi guru, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemampuan berfikir kritis siswa, (2) bagi siswa, penelitian ini 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis siswa, (3) bagi peneliti, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sarana untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis kemampuan berfikir kritis 

siswa dalam pembelajaran matematika dan mengetahui diskripsi kemampuan berpikir kritis siswa.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Materi Perbandingan 

Kelas VIII SMP YPM 2 Sokodono” metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2013:15) Pemilihan metode penelitian 

kualitatif didasari oleh tujuan peneliti yang ingin mengungkapkan secara mendalam analisis kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi perbandingan. Dari penelitian tersebut didapatkan data langsung tentang 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika[4].  

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir kritis siswa dan wawancara. Tes 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa memecahkan masalah matematika 

pada materi perbandingan. Setelah mendapatkan hasil dari tes kemampuan berpikir kritis kemudian siswa 

dikelompokkan menurut tahap kemampuan berpikir kritis (TKBK). Selanjutnya dilakukan wawancara dengan 4 

siswa terpilih pada tahap kemampuan berpikir kritis (TKBK) yang berbeda-beda. Sedangkan sumber data 

penelitian ini diperoleh dari siswa kelas VIII B di SMP YPM 2 Sukodono yang berjumlah 35 siswa. 

Dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data. Peneliti sendiri merupakan instrumen utama pada penelitian ini. Fungsi dari 

penelitian adalah untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. Dalam penelitian ini terdapat juga instrument pendukung yaitu tes dan wawancara. Tes dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa memecahkan masalah matematika pada 

materi perbandingan. Setelah mendapatkan hasil dari tes kemampuan berpikir kritis kemudian siswa 

dikelompokkan menurut tahap kemampuan berpikir kritis (TKBK). Selanjutnya dilakukan wawancara dengan 4 
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siswa terpilih pada tahap kemampuan berpikir kritis (TKBK) yang berbeda-beda. Sedangkan sumber data 

penelitian ini diperoleh dari siswa kelas VIII B di SMP YPM 2 Sukodono yang berjumlah 35 siswa. 

Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan masalah matematika pada materi perbandingan ditinjau dari indikator yang dikemukakan oleh 

Facione, dan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu. 

1. Interpretasi, yaitu memahami dan mengekspresikan arti atau maksud dari pernyataan atau masalah. Pada 

indikator ini siswa diharapkan mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

2. Analisis, yaitu mengidentifikasi hubungan antara informasi yang diberikan, masalah yang akan 

diselesaikan, dan semua konsep yang diperlukan dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. 

3. Evaluasi, yaitu menilai kredibilitas pernyataan dan menilai kekuatan logis dari pernyataan/penyelesaian 

masalah yang dilakukan. 

4. Inferensi, yaitu menarik kesimpulan yang masuk akal dengan memberikan semua alasan yang penting dan 

masuk akal. 

Dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap indikator, peneliti memberi tanda (√) untuk 

siswa yang memberikan jawaban sesuai dengan indikator dan memberi tanda (-) untuk siswa yang jawabannya 

tidak sesuai dengan indikator. 

Adapun kriteria dalam menentukan kemapuan berpikir kritis siswa yaitu. 

1) TKBK 0, yaitu tidak ada jawaban yang sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis. 

2) TKBK 1, yaitu jawaban siswa sesuai dengan satu atau dua indikator kemampuan berpikir kritis. 

3) TKBK 2, yaitu jawaban siswa sesuai dengan tiga indikator kemampuan berpikir kritis. 

4) TKBK 3, yaitu jawaban siswa sesuai dengan empat indikator kemampuan berpikir kritis. 

Untuk menguji keabsahan data antara hasil jawaban siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki 

siswa, perlu dilakukan pemeriksaan derajad keabsahan. Sedangkan untuk memeriksa keabsahan data kualitatif 

dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi teknik/metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara proses 

berfikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan keruntutan jawaban soal tes. 

 

III. PEMBAHASAN 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B di SMP YPM 2 Sukodono dengan jumlah siswa 35 orang. 

Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi perbandingan, maka dilakukan tes 

kemampuan berpikir kritis. Penelitian berupa pemberian 3 soal tes dilakukan di kelas VIII B pada hari Kamis 

tanggal 24 November 2016. Pengisian soal tes dilaksanakan pada jam pelajaran Matematika selama 20 menit. 

Pemilihan atau pelaksanaan pada jam ini dilakukan dengan ijin dari guru pamong yang bersangkutan. Dari hasil 

analisis pengisian soal tes kemampuan berpikir kritis, diperoleh data sebagai berikut. 

Untuk analisis data soal nomor 1 dapat disimpulkan bahwa pada indikator interpretasi (I1) terdapat 10 

siswa yang dapat memenuhi indikator tersebut, yaitu S06, S10, S16, S17, S21, S26, S27, S30, S32, dan S33. 

Sedangkan pada indikator analisis (I2) rata-rata siswa sudah memenuhi, hanya terdapat 7 siswa yang tidak 

memenuhi yaitu S02, S04, S07, S09, S12, S23, dan S35. Pada indikator evaluasi (I3) keseluruhan siswa mampu 

memenuhi indikator tersebut, namun pada indikator inferensi (I4) hanya 8 siswa yang mampu memenuhi yaitu, 

S06, S10, S16, S17, S21, S27, S30, dan S33. Jadi, pada soal nomor 1 rata-rata siswa sudah memenuhi indikator 

analisis (I2) dan evaluasi (I3), sedangkan indikator   belum terpenuhi adalah interpretasi (I1) dan inferensi (I4).  

Untuk analisis data soal nomor 2 dapat disimpulkan bahwa pada indikator interpretasi (I1) sebagian besar 

siswa dapat memenuhi indikator tersebut, hanya terdapat 3 siswa yang tidak memenuhi yaitu S07, S20, dan S24. 

Sedangkan pada indikator analisis (I2) sebagian besar siswa juga dapat memenuhi indikator tersebut, terdapat 5 

siswa yang tidak memenuhi yaitu S06, S17, S22, S25, dan S35. Pada indikator evaluasi (I3) keseluruhan siswa 

mampu memenuhi indikator tersebut, namun pada indikator inferensi (I4) hanya 6 siswa yang mampu 

memenuhi yaitu, S06, S10, S16, S17, S21, dan S33. Jadi, pada soal nomor 2 rata-rata siswa belum memenuhi 

indikator inferensi (I4). 

Sedangkan untuk analisis data soal nomor 3 dapat disimpulkan bahwa pada indikator interpretasi (I1) tidak 

ada siswa yang dapat memenuhi indikator tersebut. Sedangkan pada indikator analisis (I2) rata-rata siswa 

memenuhi, hanya terdapat 4 siswa yang tidak memenuhi yaitu S09, S23, S25, dan S34. Pada indikator evaluasi 

(I3) terdapat 11 siswa yang tidak mampu memenuhi indikator, yaitu S01, S02, S04, S07, S09, S12, S23, S25, 

S26, S34, dan S35. Sedangkan pada indikator inferensi (I4) hanya terdapat seorang siswa yang mampu 

memenuhi yaitu, S06. Jadi, pada soal nomor 3 siswa belum memenuhi indikator interpretasi (I1) dan inferensi 

(I4). 

Berdasarkan pemaparan di atas, indikator kemampuan berpikir kritis siswa soal nomor 1, 2 dan 3 dapat 

ditarik kesimpulan mayoritas siswa mampu memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kritis. Dengan 

kemampuan siswa yang memenuhi dua indikator berarti mayoritas siswa berada pada tingkat kemapuan berpikir 
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kritis 1 (TKBK 1). Terdapat 25 siswa yang termasuk dalam TKBK 1 yaitu S01, S02, S03, S04, S05, S07, S08, 

S09, S11, S12, S13, S14, S15, S18, S19, S20, S22, S23, S24, S25, S28, S29, S31, S34, S35. Pada kelompok 

TKBK 1 siswa mampu memenuhi indikator analisis dan evaluasi, TKBK 1 mengalami kesulitan pada indikator 

interpretasi dan inferensi. Terdapat juga 4 siswa yang termasuk dalam tingkat kemampuan berpikir kritis 2 

(TKBK 2) yaitu S26, S27, S30, S32. Pada kelompok TKBK 2 siswa mampu memenuhi tiga indikator yaitu 

interpretasi, analisis, dan evaluasi, TKBK 2 mengalami kesulitan pada indikator inferensi. Sedangkan untuk 

siswa dengan tingkat kemapuan berpikir kritis 3 (TKBK 3) terdapat 6 siswa yaitu S06, S10, S16, S17, S21, S33. 

Pada TKBK 3 siswa mampu memenuhi keempat indikator, indikator interpretasi, analisis, evaluasi, dan 

inferensi.   

Berdasarkan pengelompokan siswa kelas VIII B yang sesuai dengan hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal tes kemampuan berpkir kritis siswa pada materi Perbandingan, maka dipilih masing-

masing satu siswa pada tiap kelompok dengan cara meminta bantuan atau saran dari guru pamong untuk 

memilih siswa yang berani dan memiliki kemauan dalam melakukan wawancara. Wawancara dilaksanakan pada 

hari Jum’at, tanggal 9 Desember 2016. Berikut siswa yang terpilih sebagai subjek wawancara. 

 

Tabel 1 Subyek Wawancara 

No. Kelompok  Kode Siswa 

1. TKBK 0 - 

2. TKBK 1 S35 

3. TKBK 2 S30 

4. TKBK 3 S06 

 

Berdasarkan tabel subyek wawancara di atas, hanya terdapat kelompok TKBK 1, kelompok TKBK 2, dan 

kelompok TKBK 3. Tidak terdapat kelompok siswa TKBK 0, oleh sebab itu dalam penelitian ini hanya 

dilakukan wawancara pada kelompok TKBK 1, kelompok TKBK 2, dan kelompok TKBK 3. Subyek 

wawancara ini akan diwawancarai mengenai jawaban siswa pada tes kemampuan berpikir kritis yang telah 

dilaksanakan. Analisis hasil tes kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan cara memeriksa jawaban subyek 

kemudian menganalisis berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis yang telah ditentukan. Berikut ini 

analisis data kemempuan berpikir kritis siswa kelas VIII B SMP YPM 2 Sukodono. 

Data penelitian diperoleh dari hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan siswa. Indikator kemampuan berpikir kritis siswa yang dianalisis meliputi: (1) 

interpretasi; (2) analisis; (3) evaluasi; (4) inferensi. Berikut analisis kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

berbagai macam tahap kemampuan berpikir kritis siswa. 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa Tkbk 1 (S35) 
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Berdasarkan tes dan wawancara yang telah dilakukan pada subyek TKBK 1, pada indikator interpretasi 

S35 hanya mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 2, sedangkan untuk nomor 1 dan 3 tidak mampu 

menyebutkannya, dengan demikian S35 dianggap tidak mampu pada indikator interpretasi. Pada indikator 

analisis mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 3, sedangkan untuk nomor 1 dan 2 tidak mampu 

menyebutkannya, dengan demikian S35 dianggap tidak mampu pada indikator analisis. Kemudian untuk 

indikator evaluasi S35 mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 dan 2, dan tidak mampu 

menyebutkan pada nomor 3, maka S35 dianggap mampu pada indikator evaluasi. Selanjutnya untuk indikator 

inferensi S35 tidak mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 sampai 3. Dari ulasan yang telah 

dijabarkan S35 hanya mampu memenuhi indikator evaluasi. 

Berdasarkan tes dan wawancara yang telah dilakukan pada subyek TKBK 2, pada indikator interpretasi 

S30 mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 dan 2, sedangkan untuk nomor 3 tidak mampu 

menyebutkannya, dengan demikian S30 dianggap mampu pada indikator interpretasi. Pada indikator analisis 

mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 ampai 3, dengan demikian S30 dianggap mampu pada 

indikator analisis. Kemudian untuk indikator evaluasi S30 juga mampu menuliskan dan menyebutkan pada 

nomor 1 sampai 3, maka S30 dianggap mampu pada indikator evaluasi. Selanjutnya untuk indikator inferensi 

S30 mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 saja, sedangkan untuk nomor 2 dan 3 tidak mampu. 

Dari ulasan yang telah dijabarkan S30 mampu memenuhi indikator interpretasi, analisis dan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa Tkbk 2 (S30) 
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Berdasarkan tes dan wawancara yang telah dilakukan pada subyek TKBK 3, pada indikator interpretasi S06 

mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 dan 2, sedangkan untuk nomor 3 tidak mampu 

menyebutkannya, dengan demikian S06 dianggap mampu pada indikator interpretasi. Pada indikator analisis 

mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 dan 3, sedangkan untuk nomor 2 kurang mampu, dengan 

demikian S06 dianggap mampu pada indikator analisis. Kemudian untuk indikator evaluasi S06 juga mampu 

menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 sampai 3, maka S06 dianggap mampu pada indikator evaluasi. 

Selanjutnya untuk indikator inferensi S06 mampu menuliskan dan menyebutkan pada nomor 1 sampai 3, maka 

S06 dianggap mampu pada indikator terebut. Dari ulasan yang telah dijabarkan S06 mampu memenuhi semua 

indikator kemampuan berpikir kritis yaitu interpretasi, analisis, evaluasi dan inferensi. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah disajikan, maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan Siswa Tkbk 3 (S06) 
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Kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII B di SMP YPM 2 Sukodono terdiri dari kelompok siswa 

TKBK 1, TKBK 2 dan TKBK 3. Terdapat 25 siswa yang termasuk dalam TKBK 1, untuk TKBK 2 terdapat 4 

siswa dan yang termasuk dalam TKBK 3 terdapat 6 siswa. 

Kemampuan berpikir kritis siswa pada TKBK 1 hanya memenuhi 1 atau 2 indikator yaitu analisis dan 

evaluasi. Siswa pada TKBK 1 belum mampu menyatakan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan yang 

termasuk dalam indikator interpretasi. Sedangkan untuk indikator analisis masalah yaitu dengan menggunakan 

rumus yang tepat subyek mengetahui rumus yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, namun dalam 

pengapliksiannya subyek masih kurang. Mengenai indikator evaluasi terhadap masalah, cara mengaitkan apa 

yang pernah ia ketahui kemudian ia menghubungkan dengan hal-hal yang ditanyakan sudah mampu. Dalam 

indikator inferensi atau menarik kesimpulan masih mengalami kesulitan. 

Kemampuan berpikir kritis siswa pada TKBK 2 memenuhi 3 indikator yaitu interpretasi, analisis dan 

evaluasi. Siswa pada TKBK 2 mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan yang termasuk 

dalam indikator interpretasi. Selanjutnya agar lebih mudah dalam menyelesaikan permsalahan subyek 

memisalkan hal-hal yang akan dicari dengan variable x. Setelah mengetahui apa yang akan dicarai subyek 

menentukan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mengaplikasikan rumus 

tersebut. Hal ini menunjukkan siswa TKBK 2 memenuhi indikator analisis. Lalu jika sudah didapat nilai x, 

subyek mengaitkan dengan apa yang ditanyakan dalam permaalahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa TKBK 

memenuhi indikatoe evaluasi. Selanjutnya dalam indikator inferensi subyek mengalami kesulitan yaitu menarik 

kesimpulan dengan apa yang telah ditemukannya. 

Kemampuan berpikir kritis siswa pada TKBK 3 memenuhi 4 indikator yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, 

dan inferensi. Siswa pada TKBK 3mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara 

lengkap. Berarti siswa TKBK 3 sangat menguasai indikator interpretasi. Selanjutnya agar lebih mudah dalam 

menyelesaikan permsalahan siswa TKBK 3 memisalkan hal-hal yang akan dicari dengan variable x disertai 

dengan penjelasan. Setelah mengetahui apa yang akan dicari subyek menentukan rumus yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.  Kemudian mengaplikasikan rumus tersebut. Hal ini menunjukkan siswa 

TKBK 3 memenuhi indikator analisis. Lalu jika sudah didapat nilai x, subyek mengaitkan dengan apa yang 

ditanyakan dalam permaalahan, berarti memenuhi indikator evaluasi. Selanjutnya dalam indikator inferensi 

siswa TKBK 3 mampu menarik kesimpulan dari apa yang telah didapatkan. 

Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian seperti penelitian 

ini untuk memperhatikan proses berpikir kritis siswa dengan cara merancang pembelajaran yang 

mempertimbangkan kemampuan matematika. Selain itu dalam memecahkan masalah matematika, siswa 

hendaknya merefleksikan permasalahan secara mendalam supaya dapat membuat pertimbangan dan keputusan 

yang baik. Dan juga perlu diakannya penelitian yang serupa dengan indikator kemampuan berpikir kritis 

menurut ahli yang lainnya.  
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Penelitian ini merupakan penelitian yang berlatar belakang dari masih kurangnya 

interaksi dalam pembelajaran di dalam kelas yang membuat suatu pembelajaran 

kurang efektif karena guru masih mendominasi dalam pembelajaran sehingga siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran meskipun saat ini sudah menggunakan kurikulum 

2013. Dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa, 

respons siswa, dan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VII-F SMPN 1 

Wonoayu dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran inkuiri di 

kelas VII-F SMPN 1 Wonoayu. Komunikasi matematika adalah kemampuan siswa 

untuk memahami mengkomunikasikan gagasan tentang materi matematika baik itu 

secara lisan atau tertulis. Komunikasi matematika memamng tidak dapat diamati 

secara langsung tetapi dapat di teliti menggunakan dengan beberapa 

instrument.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tulis, pedoman 

observasi, angket respons siswa, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Data dari 

hasil tes, observasi, dan angket dianalisis secara kualitatif yang diperkuat dengan 

hasil wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dari semua data yang diperoleh 

tersebut dianalisis. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII-F di 

SMPN 1 Wonoayu yang berjumlah 37 siswa dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktifitas belajar, respons siswa, dan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 

VII-F SMPN 1 Wonoayu masuk dalam kategori tinggi setelah dilaksanakan 

pembelajaran melalui pendekatan inkuiri. Dengan demikian, siswa mempunyai 

respon yang positif terhadap pembelajaran matematika melalui pendekatan inkuiri. 

 

Kata kunci: komunikasi matematika, strategi pembelajaran inkuiri. 
 

I. PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia mengalami perkembangan dalam berbagai aspek.Salah satu aspek tersebut adalah di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memainkan peran penting dalam upaya dalam mencapai tujuan 

dan cita-cita pembangunan suatu bangsa.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menuntut 

manusia untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya. Usaha penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut tidak lepas dari peran pendidikan.  

Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang bersifat sistematis dan dinamis dalam kehidupan setiap 

individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya, sosialnya, dan moralitasnya.Salah satu 

aspek penting yang mendukung bidang pendidikan dalam kehidupan kita adalah komunikasi. Menurut Carl I. 

Hovlan yang di kutip oleh Onong Uchjana Effendy (2006: 10) Ilmu Komunikasi adalah: Upaya yang sistematis 

untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Oleh 

karena itu diperlukannya komunikasi dalam pembeljaran matematika karena menunjang dalam kegitan belajar 

mengajar[1]. Komunikasi matemtika adalah Kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, grafik, atau gambar merupakan salah satu kemampuan dasarkomunikasi matematika. 

Komunikasi matematika adalah kemampuan atau kesanggupan peserta didik dalam mengalihkan pesan yang 

berupa materi matematika secara lisan, evaluasi atau menampilkannya kepada guru dan teman-temannya. 

Komunikasi matematika itu sendiri merupakan (1) Kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan 

strategi matematika; (2) Modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi 

dan investigasi matematika; (3) Wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh 
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informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan 

yang lain. 

Salah satu pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika ini salah satunya adalah pembelajaran dengan strategi inkuiri. Menurut 

Wina Sanjaya (2012: 196) Strategi Pembelajaran Inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban jawaban 

pada suatu masalah yang dipertanyakan[2]. Pembelajaran inkuiri ini merupakan kegiatan pembelajaran yang 

terpusat pada siswa sehingga siswa dapat benar-benar berperan secara aktif dalam proses pembelajaran. Adanya 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut dapat membantu dan mendorong siswa untuk 

mendapatkan suatu pemahaman konsep atau prinsip matematika yang lebih baik sehingga siswa akan lebih 

tertarik terhadap matematika. Dalam pembelajaran ini, siswa dibimbing untuk dapat mempergunakan atau 

mengkomunikasikan ide-ide matematikanya, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari untuk 

menemukan suatu pengetahuan baru. Setiap siswa berkesempatan untuk memikirkan permasalahan yang telah 

disajikan oleh guru atau permasalahan yang muncul dari siswa sendiri sehingga siswa akan mampu mengkaji 

permasalahan tersebut dan mampu untuk menemukan konsep atau prinsip matematika melalui beberapa proses 

serta bimbingan guru sebatas yang diperlukan saja. Jadi, melalui pembelajaran dengan strategi inkuiri ini siswa 

akan lebih aktif, kreatif serta lebih terampil dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematikanya. 

Dengan adanya beberapa keuntungan dari strategi pembelajaran Inkuiri maka peneliti memilih model 

pembelajaran ini untuk diterapkan di SMPN 1 Wonoayu pada materi Himpunan karena dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Inkuiri siswa akan lebih mudah untuk memahami materi, karena kreatifitas dan imjinasi 

siswa tidak dibatasi, selain itu siswa juga dibebaskan untuk membuat suatu peta konsep sesuai dengan 

pemikiran masing-masing, tetapi tidak boleh keluar dari topik materi yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Kemampuan Komunikasi Matematika melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri pada materi Himpunan Siswa Kelas 

VII-F SMPN 1 Wonoayu”. 

Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran, 

bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran matematika dan bagaimana kemampuan komunikasi 

matematika siswa setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran inkuiri pada materi 

Himpunan di Kelas VII-F SMPN 1 Wonoayu Tahun Ajaran 2016/2017?. 

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran, mendeskripsikan 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika 

setelah diterapkan pembelajaran matematika menggunakan strategi pembelajaran inkuiri pada materi Himpunan 

di Kelas VII-F SMPN 1 Wonoayu Tahun Ajaran 2016/2017. 

Manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu terhadap pengembangan ilmu 

dan dapat juga dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran Inkuiri digunakan dalam 

proses pembelajaran guna untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Landasan teori dikemukakan dalam upaya pemahaman terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini teori-teori yang melandasi kajian permasalahan adalah Belajar dan pembelajran, 

Respon Siswa, Komunikasi Matematika, Strategi pembelajaran Inkuiri dan materi Himpunan. 

Menurut Gagne (dalam Damayanti dan Mudjiono (2013: 9) belajar merupakan kegiatan yang kompleks. 

Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. 

Oleh karena itu sebuah kegiatan pembelajaran dalam sekolah sangat penting bagi seorang peserta didik demi 

menunjang potensi-potensi yang di miliki[3]. 

Depdiknas (dalam Zainal Arifin 2013; 174) mengemukakan, “Penghargaan, ganjaran, hadiah, imbalan 

(reward) merupakan rangsangan (stimulus) yang diberikan kepada peserta didik dalam memperkuat suatu 

respons (tingkah laku) tertentu yang dipandang baik, tepat atau sesuai dengan norma (kriteria) yang 

diharapkan”[4].  

Menurut Wina Sanjaya (2012: 79-81) Komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai 

tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian proses komunikasi bukan secara kebetulan, akan tetapi 

dirancang dan diarahkan kepada pencapaian tujuan. Proses komunikasi selamanya melibatkan  tiga komponen 

penting, yakni sumber pesan, yaitu orang yang akan menyampaikan atau mengomunikasikan pesan itu sendiri, 

segala sesuatu yang ingin disampaikan atau materi komunikasi dan penerima pesan, yaitu orang yang akan 

menerima informasi. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen dasar dalam proses komunikasi[5]. 

Gulo (dalam Trianto, 2007) menyatakan strategi inkuiri berarati suatu rangkaian suatu kegiatan belajar 

yang meliatkan secara maksimal seluruh kemampuan siwa untuk mencari dan menelidiki secara sistematis, 

kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri[6]. 
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II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif bukan berupa angka tetapi data-data yang berasal dari penerapan strategi 

pembelajaran dan tes wawancara.Dengan demikian, tujuan penelitian kualitatif ini yaitu mendeskripsikan 

aktivitas siswa, respon siswa, dan kemampuan komunikasi mateamatika siswa pada materi himpunan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri. 

Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan tiga data, yaitu data observasi tentang aktivitas belajar 

siswa, data angket tentang respon siswa, data wawancara dan data tes tentang kemampuan komunikasi 

matematika siswa. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan penelitian dengan strategi pembelajaran 

inkuiri dan melalui observasi, pengisian angket, tes tulis dan wawancara. 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari siswa kelas VII-F SMPN 1 Wonoayu Tahun Ajaran 

2016/2017 pada materi Himpunan. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi (pengamatan), angket, tes tulis dan wawancara. 

a. Observasi (Pengamatan) 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2015; 203) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis[7]. Dua di antara yang 

terpenting asalah proses-proses pengamatan dan ingatan.Observasi (pengamatan) dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengamati aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan caramelakukan pengamatan dan 

pencatatan mengenai aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini berbentuk 

checklist (√) dengan alternatif jawaban “ya” dan “tidak” untuk menandai terjadi atau tidaknya kegiatan 

pembelajaran yang telah direncanakan sesuai dengan karakteristik pendekatan inkuiri. Untuk memberikan 

keterangan mengenai kejadian esensial yang diamati, lembar observasi ini memuat kolom deskripsi. Lembar 

observasi digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam mengamati secara langsung selama proses 

pembelajaran. 

b. Angket 

Menurut Sugiyono (2015; 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya[8]. Angket dilaksanan dengan cara 

tertulis. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran inkuiri. Metode angket ini dilakukan dengan cara membagikan lembar angket kepada 

siswa (responden) yang kemudian akan diisi oleh siswa dengan bebas sesuai dengan pendapat masing-masing 

setelah siswa mendapatkan pembelajaran dengan model mind map. Tujuan dari pembagian lembar angket ini 

adalah untuk mengumpulkan data, informasi, dan pendapat siswa dalam bentuk respon positif ataupun negatif 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran mind map. Pembagian angket ini dilakukan 

setelah pembelajaran selesai sehingga tidak menggangu kegiatan pembelajaran. 

Angket merupakan kumpulan pernyataan yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah diikuti. Angket ini terdiri dari dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif 

dan pernyataan negatif. Setiap jenis pernyataan tersebut terdiri dari beberapa butir pernyataan. Pernyataan 

positif terdiri dari 16 butir dan pernyataan negatif terdiri dari 4 butir. Angket ini berbentuk checklist (√) dengan 

masing-masing butir pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban yaitu: Selalu: (SL), Sering: (SR), Kadang-

Kadang: (KK), Tidak Pernah: (TP). 

Lembar angket respon siswa (angket) ini dibagikan kepada setiap siswa yang digunakan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran yang diikuti dan untuk memperkuat data yang telah diperoleh berdasarkan 

lembar observasi. Angket berisi tentang pernyataan-pernyataan yang meliputi 3 aspek, yakni (1) aktivitas 

komunikasi matematika siswa secara lisan dalam pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaraninkuiri, 

(2) aktivitas komunikasi matematika siswa secara tertulis dalam pembelajaran matematika dengan strategi 

pembelajaran inkuiri, dan (3) sikap dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi 

pembelajaran inkuiri 

c. Tes 

 Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

inkuiri. Tes pada penelitian ini berupa soal uraian yang diberikan pada akhir pembelajaran dan berpedoman 

pada indikator keberhasilan untuk mengungkap kemampuan komunikasi matematika siswa. Jumlah soal tes 

sebanyak empat butir soal sesuai materi himpunan yang di bahas dalam proses pembelajaran. Dalam tiap butir 

soal mengandung aspek-aspek yang di ukur dari jawaban yang ditulis siswa pada setiap poin jawaban siswa. 
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Adapun aspek-aspek yang diukur adalah Kemampuan memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan, 

kemampuan mengubah bentuk uraian ke dalam model matematika, dan kemampuan mengilustrasikan ide-ide 

matematika dalam bentuk uraian yang relevan. 

d. Wawancara 

 Menurut Sugiyono (2015; 194) wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil[9]. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa siswa, yaitu dengan cara menanyakan hal-hal yang sulit/tidak dapat 

diamati secara langsung oleh peneliti ketika melakukan observasi. Pedoman wawancara berupa pertanyaan-

pertanyaan yang disusun untuk melakukan tanya jawab terhadap kegiatan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran inkuiri yang telah berlangsung. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara untuk siswa dan siswa di pilih secara random 5 siswa dari tiap kelompok. Wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui sikap atau tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi 

pembelajaran inkuiri 

2. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2015; 335) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diiformasikan kepada orang lain[10]. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya yang perlu dilakukan peneliti adalah menganalisis data tersebut. Data 

yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Data hasil observasi 

Pedoman penskoran untuk observasi yaitu skor 1 untuk jawaban “ya” dan skor 0 untuk jawaban “tidak”. Cara 

menghitung persentase skor tersebut yaitu:  

 
Keterangan:  

P: persentase skor hasil observasi  

S : jumlah skor yang diperoleh  

St : jumlah skor maksimal  

Selanjutnya dikategorikan sesuai dengan kualifikasi hasil persentase skor observasi sebagai berikut:  

 

Persentase Skor yang 

Diperoleh 

Kategori 

66,66 %   100 % Tinggi 

33,33 %   66,65 % Sedang 

0 %   33,32 % Rendah 

Sumber: Skripsi Asiatul Rofiah (UNY) 

 

2. Data angket respons siswa 

Pedoman penskoran untuk angket yaitu, untuk pernyataan positif maka skornya 4 jika jawabannya “selalu”, 

skor 3 jika jawabannya “sering”, skor 2 jika jawabannya “kadang-kadang”, dan skor 1 jika jawabannya “tidak 

pernah”. Sedangkan untuk pernyataan negatif maka skornya 4 jika jawabannya “tidak pernah”, skor 3 jika 

jawabannya “kadang-kadang”, skor 2 jika jawabannya “sering”, dan skor 1 jika jawabannya “selalu”. Hasil 

angket akan dianalisis sebagai berikut:  

a. Setiap butir pernyataan dikelompokkan sesuai dengan masing-masingaspek.  

b. Berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat, kemudian dihitung jumlah skor tiap-tiap butir 

pernyataan sesuai dengan masing-masing aspek.  

Cara menghitung persentase skor angket siswa, yaitu:  

 

 
Keterangan:  

P: rata-rata persentase skor angket dari tiap aspek  

S: jumlah skor keseluruhan yang diperoleh siswa dari tiap aspek  

n: jumlah siswa  

St: jumlah skor maksimal dari tiap aspek  
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c. Hasil persentase skor angket siswa tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan kualifikasi hasil angket, 

kemudian ditarik kesimpulanmengenai pembelajaran dengan pendekatan inkuiri untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika.  

 

Persentase Skor yang 

Diperoleh 

Kategori 

66,66 %   100 % Tinggi 

33,33 %   66,65 % Sedang 

0 %   33,32 % Rendah 

Sumber: Skripsi Asiatul Rofiah (UNY) 

3. Data hasil tes 

Hasil tes dianalisis untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa setelah mengikuti 

pembelajaran matematika dengan pendekatan inkuiri. Hasil tes ini dianalisis berdasarkan pedoman penilaian 

yang telah dibuat oleh peneliti. Pedoman penilaian hasil tes dibuat berdasarkan aspek-aspek untuk mengungkap 

kemampuan komunikasi matematika yang ada pada indikator keberhasilan. Pedoman penilaian hasil tes tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Aspek Bobot Skor Tiap 

Aspek 

Skor 

Total 

A 23  

50 
B 19 

C 8 

Sumber: Skripsi Asiatul Rofiah (UNY) 

Keterangan:  

A: kemampuan memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan. 

B: kemampuan mengubah bentuk uraian ke dalam model matematika. 

C: kemampuan mengilustrasikan ide-ide matematika dalam bentuk uraian yang relevan. 

 

Berdasarkan pedoman bobot penskoran nilai tes di atas, setiap aspek mempunyai rubrik penskoran pada 

setiap bagian dari soal. Skor maksimal untuk 4 butir soal adalah 100 Kemudian dihitung nilai tes rata-rata 

untuk setiap siklus dengan cara sebagai berikut:  

  

dan dikualifikasikan menggunakan pedoman kategori sebagai berikut:  

 = nilai rata-rata tes    

Persentase Skor yang 

Diperoleh 

Kategori 

66,66 %   100 % Tinggi 

33,33 %   66,65 % Sedang 

0 %   33,32 % Rendah  

Sumber: Skripsi Asiatul Rofiah (UNY) 

 

4. Hasil Wawancara dengan Siswa 

Melalui wawancara, peneliti mendapatkan data tentang sikap dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Wawancara dilaksanakan pada jam istirahat, jam kosong 

dan pulang sekolah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Ada 5 siswa yang 

dipilih secara acak untuk diwawancarai, yaitu Indira, Reyvine, Alvin, Sururi, dan Ulia. Peneliti dibantu rekan 

peneliti menulis dan merekam hasil wawancara secara langsung ketika dilaksanakanwawancara. adapun 

kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masalah-masalah yang disajikan di Lembar kerja mampu mendorong siswa untuk belajar, karena siswa 

dapat mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal matematika sehingga siswa akan lebih 

terbiasa menggunakan bahasa matematika seperti membuat sketsa, gambar, dan menuliskan notasi atau 

symbol matematika. 

2. Jika dihadapkan pada soal-soal matematika siswa merasa tertantang dan semangat untuk mencoba 

menyelesaikannya. 

3. Secara umum, siswa tidak terbiasa menduga-duga atau membuat jawaban sementara dari suatu soal. 

4. Siswa akan mampu menyelesaikan suatu soal jika siswa memahami maksud soal tersebut dan mengetahui 

rumus yang harus digunakan. 
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5. Masalah yang disajikan di lembar kerja selama pembelajaran di kelas cukup menantang. 

6. Pada umumnya siswa lebih suka menyelesaikan suatu soal dengan cara mereka sendiri. 

7. Materi-materi yang telah diterima siswa sebelumnya sedikit membantu siswa dalam menyelesaikan masalah 

di lembar kerja. 

8. Pada umumnya siswa masih sedikitmalu untuk menyampaikan ide-ide matematikanya secara lisan, siswa 

lebih berani untuk menyampaikannya secara tertulis. 

9. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri, secara umum siswa lebih 

menyukai matematika. 

III. PEMBAHASAN 

Penelitian melakukan pengamatan pada aktivitas belajar siswa, respons siswa, dan kemampuan 

komunikasi matematika siswa pada materi himpunan. Dengan demikian, pembahasan dari hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar Siswa 

Berdasarkan hasil lembar observasi penelitian pada aktivitas belajar siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri dapat lihat bahwa rata-rata keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan 

inkuiri pada dua kali pertemuan adalah 88% dan 92% keduanya berada dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik pendekatan inkuiri.. 

2. Respon Siswa 

Berdasarkan hasil angket respons siswa yang diperoleh melalui angket yang diberikan setelah pembelajaran 

untuk setiap variabel secara umum mencapai kategori tinggi yaitu Aktivitas komunikasi matematika siswa 

secara lisan dalam pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran inkuiri 68%, Aktivitas komunikasi 

matematika siswa secara tertulis dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan inkuiri 75%, dan Sikap 

dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan inkuiri 75%. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa siswa mempunyai respons positif terhadap pembelajaran yang telah diikuti, yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri. 

3. Ketuntasan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil tes tulis yang telah diberikan pada siswa dan  pembelajaran matematika melalui 

pendekatan inkuiri dapat diberikan kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VII-F 

di SMPN 1 Wonoayu Sidoarjo dikategorikan Tinggi. Dapat dilihat Dari nilai tes tulis yaitu rata-rata siswa 

kelas VII-F SMPN 1Wonoayu Sidoarjomendapatkan skor total dari semua aspek kemampuan komunikasi 

matematika sebesar 67,40% yang masuk dalam kategori tinggi. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inkuiri pada 

materi Himpunan berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

sudah sesuai dengan karakteristik pendekatan inkuiri. 

2. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan strategi pembelajaran inkuiri pada materi 

Himpunan mencapai kategori tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa mempunyai 

respons positif terhadap pembelajaran. 

3. Kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VII-F di SMPN 1 Wonoayu  dikategorikan Tinggi.  

Saran 

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran sebagai bahanpertimbangan dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika dengan pendekatan inkuiri, yaitu: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri membutuhkan waktu yang relative banyak, sehingga 

penggunaan alokasi waktu harus benar-benar diperhitungkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

berjalan secara optimal. 

2. Pendekatan inkuiri dapat digunakan sebagai salah satu variasi dalam pembelajaran matematika kerena 

dengan  menggunakan pendekatan inkuiri ini siswa dapat terlibat secara aktif dan dapat menimbulkan 

motivasi belajar sehingga siswa dapat lebih memahami konsep matematika. 

3. Suasanatertib dalam  pembelajaran  lebih ditingkatkan  meskipun sudah baik, agar kita bisa mencapai 

tujuan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. 
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Ketika peneliti melakukan observasi saat kegiatan magang, peneliti merasa model 

pembelajaran di sekolah perlu adanya pembaruan. Sebab dengan seiringnya 

berkembangnya zaman globalisasi dirasa kurang cocok. Sehingga yang semula 

menggunakan model pembelajaran konvensional (langsung) peneliti mengubahnya 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Karena dengan  begitu, dapat 

meningkatkan keaktifan dan tingkat pemahaman kepada peserta didik pada mata 

pelajaran matematika bab bentuk aljabar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar bentuk aljabar siswa SMP Negeri 3 

Waru yang indikatornya yaitu berdasarkan hasil post test yang digunakan sebagai 

hasil belajar siswa. Desain Posttest Experimental and Control Group digunakan 

peneliti sebagai desain penelitian . Terdapat Sembilan kelas yang ada di SMP Negeri 

3 Waru Sidoarjo. Peneliti mengambil dua kelas sebagai subjek penelitian dari 

Sembilan kelas tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII F dan 

kelas VII I SMP Negeri 3. Kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII I 

sebagai kelas kontrol. Pengambilan subjek penelitian digunakan metode random 

sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes. Analisis instrumen yang 

dilakukan pada tes hasil belajar dan instrumen motivasi yaitu validasi dari guru 

pamong dan dosen pembimbing. Analisa statistik dengan menggunakan uji t. Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Pernyataan tersebut didapat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Kata Kunci : model pembelajaran kelompok tipe STAD 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada zaman globalisasi saat ini dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, 

maka perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan, sebab pendidikan merupakan salah satu tolak 

ukur kemajuan bangsa. Oleh karena itu berbagai usaha harus terus menerus diupayakan guna 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan tujuan mencerdaskan bangsa.  

Pendidikan adalah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran diantaranya terdapat kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan 

belajar dan mengajar yang dilakukan di sekolah pada umumnya menggunakan metode ceramah, 

karena dengan menggunakan metode ini dianggap penggunaan waktu untuk penyajian suatu materi 

bisa lebih efisien. 

Namun seiring berkembangnya zaman, metode ceramah ternyata memiliki banyak kekurangan. 

Salah satunya yaitu siswa cenderung terlihat pasif. Pada metode ceramah sebagian besar peran guru 

atau pengajar lebih mendominasi daripada peserta didik. Dari awal penyampaian materi hingga hasil 

yang diterima oleh peserta didik. Sebagian besar yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar saat guru 

memberikan materi peserta didik hanya menanggapi dengan sikap diam. Sebagaimana sikap diam 

yang ditimbulkan oleh siswa tersebut belum dapat diartikan mengerti atau paham dengan materi yang 

telah disampaikan oleh guru atau pengajar. Sehingga guru atau pengajar tidak dapat mengetahui 

secara jelas apakah materi yang telah disampaikannya tersebut dapat dipahami atau dimengerti 

seutuhnya atau tidak oleh setiap peserta didik. 
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Matematika adalah salah satu materi pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar 

sampai pendidikan perguruan tinggi. Selain itu para peserta didik diberikan bekal agar dapat 

menerapkan matematika di berbagai keperluan dan pengetahuan (Ainy, 2000)[1]. Dalam hal ini 

matematika memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga diperlukan metode pembelajaran efektif dan efisien guna memudahkan peserta 

didik dalam memahami atau mengerti. 

Selama ini matematika selalu dianggap materi pembelajaran yang sulit untuk dipahami atau 

dimengerti. Sehingga menurut hasil pengamatan peneliti yang terjadi selama ini guna menanggulangi 

masalah tersebut metode ceramah perlu digantikan dengan metode pembelajaran yang lebih 

melibatkan keaktifan peserta didik daripada guru atau pengajar guna meningkatkan hasil belajar.  

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dibutuhkan metode pembelajaran yang 

cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Saat ini para ahli sedang mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan model pembelajaran kelompok karena pada 

model pembelajaran kooperatif ini tidak hanya membantu peserta didik dalam memahami konsep 

namun juga mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kerjasama antar kelompok dan sikap sosial 

peserta didik. Tanpa adanya ketiga hal tersebut, saat penerapan model pembelajaran kooperatif tidak 

adakan berjalan dengan baik.  

Guru dituntut harus mampu merancang bagaimana siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk mengatasi hal ini salah satu cara penerapan model pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

pembelajaran kooperatif. Model pembeajaran kooperatif adalah lingkungan belajar kelas yang 

memungkinkan lingkungan belajar siswa bekerja sama dalam suatu kelompok kecil yang heterogen 

dan mengerjakan tugas-tugas akademiknya (Scott B. Watson, 1992)[2]. Pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan rasa saling menghargai, meningkatkan jalinan komunikasi, meningktakan rasa saling 

menerima dan pemberian dukungan (David dan Johnson, 1975)[3]. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif diperlukan kelompok kescil yang bekerja sama dan 

belajar sama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan.   

Tipe STAD (Student Teams Achvement Division) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif. 

Pada tipe STAD ini diperlukan empat sampai lima orang peserta didik setiap kelompok secara 

heterogen menurut tingkat kemampuan, suku dan jenis kelamin. Guru atau pengajar menjelaskan dan 

menerangkan materi pembelajaran kemudian memberikan tugas atau soal untuk dibahas dan 

diselesaikan dengan kelompoknya dengan waktu selama satu atau dua minggu.  Setelah itu, guru atau 

pengajar memberikan kuis atau juga dapat memberikan kesempatan untuk setiap perwakilan dari 

masing-masing kelompok tersebut untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya tersebut. 

Pada saat diadakannya kuis setiap peserta didik tidak boleh saling bantu mnjawab. Hal tersebut 

dilakukan guna untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada suatu materi atau persoalan 

yang telah diberikan tersebut.  

Bentuk aljabar merupakan mata pelajaran yang hingga sampai pada saat ini dianggap mata 

pelajaran yang sulit bagi kebanyakan siswa sekolah menengah pertama. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, hal hal tersebut terjadi karena banyaknya peserta didik yang sulit memahami konsep yang 

ada pada materi Bentuk Aljabar.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achvement Division) sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pokok bentuk aljabar yang 

memiliki variasi soal yang beragam. Dengan pemberian soal dalam setiap komponen dalam 

pembelajaran ini, baik yang diberikan secara klasikal yang disampaikan oleh guru atau pengajar pada 

prsentasi kelas maupun secara kelompok, peserta didik dapat berlatih soal yang lebih variatif dan 

menyenangkan sehingga peserta didik lebih bersemangat dan tidak merasa bosan saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Jadi peserta didik dapat memperoleh penguasaan materi yang lebih baik. 

Dengan begitu hasil belajar yang dihasilkan oleh peserta didik akan lebih baik pula.  

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajarn Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar Bentuk Aljabar Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achvement Division) dapat memberikan pengaruh hasil belajar 

peserta didik khususnya pada materi bentuk aljabar. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

hasil belajar bentuk aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo.    

 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperiment dengan pendekatan kuantitaif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian di SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo dengan 

pengambilan data pada bulan November 2016. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VII 

F dan kelas VII I SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo dengan jumlah siswa 68 siswa dengan masing-masing jumlah 

siswa 34 siswa tiap kelas masing-masing berdasarkan metode undian. Subjek yang terpilih kemudian diberikan 

soal posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

 Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrument pendukung terdiri dari silabus, 

RPP, LKPD dan posttest. Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui dua uji. Uji tersebut yaitu uji 

prasyarat dan uji analisis hipotesis. Uji analalisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Dari hasil posttest yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada kelas VII F dan kelas VII I SMP Negeri 3 

Waru Sidoarjo digunakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

hasil belajar bentuk aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo. Adaun data yang diperoleh 

sebagai berikut. 

1) Penyajian Data 

Berdasarkan dari data penilaian posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diperoleh, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas eksperimen memiliki skor maksimal 94, skor minimal 65, dan mean 

80.24 sedangkan kelas kontrol memiliki skor maksimal 84, skor minimal 55 dan mean 69.06.   

2) Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan diperlukan suatu analisis data. Teknik analisis data 

yang dilakukan oleh peneiliti yaitu melalui dua tahap. Tahap tersebut yaitu tahap prasyarat dan tahap 

analisis hipotesis. Dalam setiap tahapnya terdapat beberapa uji untuk data kuantitatif yang kemudian ditarik 

kesimpulan atau yang disebut dengan uji hipotesis. Adapun tahapnya tersebut sebagai berikut : 

1) Uji Prasyarat  

a) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak.  

i. Uji normalitas data eksperimen (kelas VII F)  

χ2
hitung ≤  χ2

tabel 

6.621482 < 7,81  

Jadi, nilai siswa kelas VII F dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berdistribusi normal.  

ii. Uji normalitas data kelas kontrol (Kelas VII I)  

χ2
hitung ≤  χ2

tabel 

2.58048862 < 7,81 

Jadi, nilai siswa kelas VII I dengan model pembelajaran konvensional berdistribusi normal.  

 

b) Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahuai apakah varians pada data kuantitatif pada hasil 

penelitian merupakan varians homogen atau tidak. 

 F hitung ≤  F tabel 

1.335500838 < 1.776 

Jadi, varians yang diperoleh dari data nilai post test kelas VII F dan kelas VII I adalah varians homogen. 

 

B. Pembahasan 

Pada pembahasan pada penelitian ini dilakukan uji hipotesis. Adapun langkah – langkah untuk menguji 

hipotesis adalah : 

a. Merumuskan H0 dan H1 

H0 : µ1 = µ2 (Tidak ada perbedaan terhadap hasil belajar matematika pada materi bentuk aljabar 

kelas VII F dan kelas VII I di SMP Negeri 3 Waru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achvement Division) dengan model 

pembelajaran konvensional).   
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H1 : µ1 ≠ µ2 (Ada perbedaan terhadap hasil belajar matematika pada materi bentuk aljabar kelas VII F dan 

kelas VII I di SMP Negeri 3 Waru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achvement Division) dengan model pembelajaran konvensional). 

b. Menentukan taraf signifikansi (α) = 5% atau α = 0,05 serta menghitung derajat kebebasan 

atau dk dengan rumus dk = n1+n2–2, dk = 34 + 34 – 2 = 66.  

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 5% dan derajat kebebasan 66, maka didapat ttabel 

= =                    = 2.03224 

c. Menentukan statistik uji t 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus uji t dengan jumlah sampel sama diperoleh 

nilai sebesar 4.065 

Menentukan daerah hasil pada kurva 

 

 

 

       

                               

 -2.03224                                       2.03224 

Gambar 1 

 

 

 

v. Menarik kesimpulan : 

 Karena  <  atau 2.03224 < 4.065 dan thitung berada di luar maka H0 ditolak, dan H1 diterima. 

Sehingga menyatakan bahwa ada perbedaan karena ada pengaruh pada model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achvement Division) dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

pada materi bentuk aljabar siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Waru. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achvement Division) terhadap hasil belajar bentuk aljabar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru 

Sidoarjo. Dalam hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai kelas eksperiment yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achvement Division) lebih tinggi dibanding kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat saran dari peneliti kepada peneliti lanjutan yaitu  

Pada hasil penelitan oleh peneliti masih terdapat kekurangan, maka apa yang telah peneiliti peroleh bukan 

merupakan suatu hasil akhir. Hasil penelitian ini juga hanya menggunakan materi bab bentuk aljabar, sehingga 

perlu dilakukan penelitian dengan materi bab yang lain untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih mendalam. 

Sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap mata pelajaran matematika pada materi lainnya dengan 

menerapkan dua model pembelajaran tersebut. 
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Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor 

penentu keberhasilan pendidikan adalah pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan aktivitas dan hasil belajar peserta didik selama penerapan model 

Problem Based Learning, serta untuk mendeskripsikan respon peserta didik setelah 

penerapan model Problem Based Learning pada materi himpunan di kelas VII SMP 

Jalan Jawa Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII-A SMP Jalan Jawa 

Surabaya yang berjumlah 30 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, tes, dan angket. Selama penerapan model Problem Based Learning 

dalam materi himpunan, aktivitas peserta didik termasuk aktivitas yang relevan. Hal 

ini dikarenakan aktivitas yang paling dominan adalah memperhatikan penjelasan dari 

pendidik/teman dengan persentase rata-rata dari 2 pertemuan 30,21%. Keterampilan 

peserta didik pada materi himpunan menunjukkan bahwa peserta didik lebih terampil 

dalam memahami bentuk-bentuk penyajian himpunan dan menentukan anggota 

himpunan dibandingkan dengan menyajikan himpunan dalam bentuk diagram venn 

dan menyelesaikan operasi himpunan. Sikap peserta didik selama berlangsungnya 

proses pembelajaran penerapan model Problem Based Learning pada materi 

himpunan mengalami perubahan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

perolehan predikat sikap SB (Sangat Baik) pada pertemuan pertama yang berjumlah 

24 peserta didik meningkat menjadi 26 peserta didik pada pertemuan kedua. Adapun 

nilai pengetahuan peserta didik yang paling dominan adalah A, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan peserta didik setelah penerapan model Problem 

Based Learning adalah baik. Respon peserta didik selama proses pembelajaran 

mendapatkan respon positif dengan persentase keseluruhan respon peserta didik yang 

menjawab “ya” mencapai 83,67%.  

Kata kunci: Problem Based Learning, Aktivitas, Hasil Belajar, Respon. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan cara 

mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk menyempurnakan kurikulum yang 

telah ada sebelumnya. Kurikulum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013, yang mana 

kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap.  

Pendidik yang kreatif dan inovatif pasti akan berusaha menjadikan peserta didik merasa nyaman dalam 

belajar dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi dapat dipahami oleh peserta didik 

dengan mudah. Pendidik harus menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Dari sekian banyak model 

pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang dapat menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran 

adalah Problem Based Learning (PBL).  

Problem Based Learning (PBL) adalah pembelajaran berbasis masalah, dimana peserta didik dihadapkan 

pada suatu masalah autentik (masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari) yang mana masalah 

yang diberikan mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian peserta didik bekerja secara kelompok untuk 

memecahkan masalah tersebut. Setiap peserta didik diberi kebebasan dalam memecahkan masalah. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik dapat berpikir kreatif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat kepada 

teman satu kelompoknya. 

mailto:eke.novitasari1511@gmail.com
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Model Problem Based Learning membantu peserta didik untuk memproses informasi yang dimilikinya dan 

membentuk pengetahuannya secara mandiri. Model pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator. Peneliti 

berencana akan menerapkan model Problem Based Learning dalam materi himpunan yang diajarkan pada 

semester I kelas VII SMP. 

Peneliti memilih materi himpunan karena materi himpunan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

pengelompokan buah yang segar dan yang busuk, buku baru dan buku bekas, serta masih banyak contoh yang 

lainnya. Materi himpunan membahas mengenai subbab konsep himpunan, relasi himpunan, operasi himpunan, 

dan sifat-sifat operasi himpunan. Pada materi ini, banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam menuliskan 

notasi pembentuk himpunan dan menuliskan anggota himpunan dalam diagram venn. Selain itu, subbab operasi 

himpunan yang mencakup irisan, gabungan, selisih, dan komplemen masih dianggap rumit oleh peserta didik. 

Penelitian akan dilaksanakan di SMP Jalan Jawa Surabaya. Sekolah ini dipilih oleh peneliti karena sekolah 

ini menggunakan Kurikulum 2013, yang mana model Problem Based Learning cocok untuk diterapkan pada 

pembelajaran di sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Lokasi SMP Jalan Jawa Surabaya dekat dengan 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tempat peneliti menempuh pendidikan. Selain itu, peneliti juga 

melaksanakan magang 3 di SMP Jalan Jawa Surabaya ini.  

Dari uraian tersebut di atas, peneliti menyusun makalah hasil penelitian dengan judul “Penerapan Model 
Problem Based Learning dalam Materi Himpunan pada Siswa Kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya”. Adapun 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana aktivitas peserta didik selama penerapan model Problem Based Learning pada materi 

himpunan di kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya? 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik setelah penerapan model Problem Based Learning pada materi 

himpunan di kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya? 

3. Bagaimana respon peserta didik setelah penerapan model Problem Based Learning pada materi 

himpunan di kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya? 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas peserta didik selama penerapan model Problem Based Learning pada 

materi himpunan di kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik setelah penerapan model Problem Based Learning 

pada materi himpunan di kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya. 

3. Untuk mendeskripsikan respon peserta didik setelah penerapan model Problem Based Learning pada 

materi himpunan di kelas VII SMP Jalan Jawa Surabaya. 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peserta didik 

a. Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi dapat dipahami dengan 

mudah. 

b. Meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi pembelajaran matematika. 

c. Peserta didik dapat saling berinteraksi dalam kelompok untuk menyampaikan pendapat atau 

mendiskusikan setiap soal. 

2. Bagi pendidik 

a. Dapat mengetahui bermacam-macam model pembelajaran sehingga dapat dijadikan referensi dalam 

perencanaan pembelajaran di kelas. 

b. Pendidik akan terbiasa menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. 

c. Mendorong pendidik untuk meningkatkan profesionalismenya. 

3. Bagi sekolah 

a. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada materi matematika di SMP Jalan Jawa Surabaya. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menggunakan metode deskriptif. Sugiyono (2003:11) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini hanya ada satu 

variabel yang menjadi subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya[1]. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian di SMP Jalan 

Jawa Surabaya dengan pengambilan data pada bulan Oktober 2016. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya yang berjumlah 30 peserta didik, dengan rincian 19 peserta 

didik laki-laki dan 11 peserta didik perempuan. SMP Jalan Jawa terletak di Jalan Ngagel Rejo Utara VI No. 36-

40 Surabaya. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan angket. 

Observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas, keterampilan, dan sikap peserta didik. Tes digunakan 

untuk memperoleh data hasil belajar pengetahuan peserta didik. Sedangkan angket digunakan untuk 

memperoleh data respon peserta didik setelah penerapan model Problem Based Learning dalam materi 

himpunan. Jadi, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: (1) Aktivitas peserta didik; (2) 

Keterampilan peserta didik; (3) Sikap peserta didik; (4) Hasil belajar pengetahuan peserta didik; (5) Respon 

peserta didik. 

Analisis data dilakukan terhadap lima jenis data yang telah diperoleh peneliti pada akhir pembelajaran. Data-

data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk analisis dekriptif. 

A. Analisis Data Aktivitas Peserta Didik 

Data aktivitas peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran penerapan model Problem Based 

Learning dianalisis tiap indikator observasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis sebagai berikut. 

 

 
 

Rumus tersebut digunakan untuk mencari aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung 

yang diperoleh dari banyaknya aktivitas yang muncul dibagi dengan banyaknya semua aktivitas peserta didik 

dan dikalikan 100%. Dalam penelitian ini, aktivitas peserta didik ditunjukkan dalam rata-rata hasil observasi 

aktivitas peserta didik dalam 2 pertemuan. 

B. Analisis Data Keterampilan Peserta Didik 

Data hasil observasi keterampilan peserta didik digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan peserta 

didik dalam penyelesaian soal-soal LKPD secara berkelompok. Adapun pedoman penilaian keterampilan 

peserta didik dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Konversi Nilai Keterampilan 

Nilai Predikat 

86 – 100 A 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 

0 – 45 D 

     Sunarti dan Rahmawati (2014:216)[2] 

 

Pemberian nilai hasil pengerjaan LKPD dilihat berdasarkan kunci jawaban dan pedoman penskoran yang 

telah dibuat peneliti. Dari perolehan skor tersebut, peneliti dapat memberikan predikat nilai pada peserta didik 

sesuai dengan tabel 1. 

C. Analisis Data Sikap Peserta Didik 

Data yang telah diperoleh pada lembar observasi sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik digunakan 

untuk mendeskripsikan perkembangan sikap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah 

dilakukan penskoran, hasil yang diperoleh kemudian dirata-rata dengan cara menjumlahkan skor sikap spiritual 

dan skor sikap sosial kemudian dibagi 6. Berdasarkan Kurikulum 2013, sikap peserta didik diberikan predikat 

menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sesuai dengan tabel berikut ini. 
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Tabel 2. Konversi Nilai Sikap 

Rata-Rata Klasifikasi Sikap 

4 
SB 

3.66 

3.33 

B 3.00 

2.66 

2.33 

C 2 

1.66 

1.33 
K 

1 

Sunarti dan Rahmawati (2014:216) 

D. Analisis Data Hasil Belajar Pengetahuan Peserta Didik 

Untuk menganalisis data hasil belajar peserta didik yang berupa pengetahuan, maka diberikan tes hasil 

belajar peserta didik. Peserta didik diberikan waktu 50 menit untuk mengerjakan tes tersebut. Hasil dari 

pengerjaan tes yang telah dilakukan peserta didik selanjutnya akan dilakukan penilaian. Penilaian tes diberikan 

skor sesuai pedoman penskoran yang telah dibuat peneliti, yaitu dengan rentang nilai 0-100. Adapun pedoman 

penilaian tes hasil belajar untuk mengetahui pengetahuan peserta didik sesuai Kurikulum 2013 adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3. Konversi Nilai Pengetahuan 

Nilai Predikat 

86 – 100 A 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 

0 – 45 D 

Sunarti dan Rahmawati (2014:216) 

E. Analisis Data Respon Peserta Didik 

Data yang telah diperoleh melalui angket respon peserta didik selanjutnya dianalisis dengan menghitung 

persentase dari setiap respon. Peserta didik yang menjawab “tidak” memperoleh nilai 0, sedangkan peserta didik 

yang menjawab “ya” memperoleh nilai 1. Data tersebut dianalisis menggunakan rumus: 

 

 
Rumus tersebut digunakan untuk menghitung persentase respon peserta didik yang diperoleh dari frekuensi 

jawaban tiap respon dibagi dengan banyaknya responden dan dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh disesuaikan 

dengan kriteria persentase respon peserta didik sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Kriteria Persentase Respon Peserta Didik 

Persentase Respon Peserta Didik Kriteria 

Rs  85% Sangat Positif 

70%  Rs < 85% Positif 

50%  Rs < 70% Kurang Positif 

Rs < 50% Negatif 

Iftiana (dalam Wahyuni, 2012:31)[3] 
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III. PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dalam 3 pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan untuk menerapkan model Problem Based 

Learning dalam materi himpunan dan 1 kali pertemuan untuk memberikan tes hasil belajar serta angket respon 

terhadap peserta didik.  Adapun jadwal pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Hari/Tanggal 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Materi 

Kamis, 

13 Oktober 2016 
3 x 40’ RPP I 

a. Memahami pengertian himpunan 

dan bentuk-bentuk penyajiannya 

b. Menentukan anggota himpunan 

Selasa, 

18 Oktober 2016 
2 x 40’ RPP II 

a. Menyajikan himpunan dalam 

bentuk diagram venn 

b. Menyelesaikan operasi himpunan 

Kamis, 

20 Oktober 2016 
3 x 40’ 

Pemberian tes hasil 

belajar dan angket 

respon peserta didik 

KD 3.2 

 

Adapun hasil penelitian penerapan model Problem Based Learning dalam materi himpunan pada peserta 

didik kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya adalah sebagai berikut. 

A. Aktivitas Peserta Didik 

Data aktivitas peserta didik dalam penerapan model Problem Based Learning pada materi himpunan di 

kelas VII-A selama 2 kali pertemuan dianalisis di tiap kategori, sedangkan hasil observasi aktivitas peserta didik 

tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase pada setiap kategori. Adapun hasil persentase aktivitas peserta 

didik selama penerapan model Problem Based Learning dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 6. Persentase Aktivitas Peserta Didik Kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya Tahun Pelajaran 2016-2017 

No Indikator Aktivitas 
Pertemuan 

Rata-Rata 
1 2 

1 
Peserta didik menjawab salam dan pertanyaan dari 

pendidik/teman 
8,33% 12,5% 10,41% 

2 
Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran 
11,46% 10,42% 10,94% 

3 
Peserta didik memperhatikan penjelasan dari 

pendidik/teman 
35,42% 25% 30,21% 

4 Peserta didik bertanya pada pendidik/teman 6,25% 6,25% 6,25% 

5 Peserta didik membentuk kelompok belajar 5,21% 4,17% 4,69% 

6 Peserta didik menerima dan mengerjakan LKPD/tugas 7,29% 10,42% 8,86% 

7 Peserta didik berdiskusi kelompok 19,79% 20,83% 20,31% 

8 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1,04% 2,08% 1,56% 

9 
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan materi 

yang telah disampaikan pendidik 
0 1,04% 0,52% 

10 Peserta didik menerima penghargaan dari pendidik 1,04% 3,12% 2,08% 

11 
Aktivitas peserta didik yang tidak relevan (melamun, 

mengobrol, tidur, bermain HP, dan mengganggu teman) 
4,17% 4,17% 4,17% 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran penerapan 

model Problem Based Learning pada materi himpunan, didapatkan hasil persentase aktivitas peserta didik ada 

yang mengalami kenaikan, penurunan, dan persentase yang tetap dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. 

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang muncul dari dalam maupun dari luar diri peserta didik 

dan pendidik. 

 

B. Keterampilan Peserta Didik 

Data keterampilan peserta didik diperoleh dari penilaian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang telah 

dikerjakan peserta didik secara berkelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 6 peserta didik. 

LKPD diberikan kepada peserta didik pada pertemuan ke-1 dan ke-2, yaitu selama penerapan model Problem 

Based Learning pada materi himpunan. Adapun hasil penilaian LKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 7. Hasil Observasi Keterampilan Peserta Didik Kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya Tahun Pelajaran 

2016-2017 

No. Absen 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Predikat Nilai Predikat 

1 100 A 95 A 

2 100 A 95 A 

3 90 A 72 B 

4 80 B+ 95 A 

5 90 A 90 A 

6 90 A 90 A 

7 90 A 65 C+ 

8 90 A 72 B 

9 90 A 72 B 

10 80 B+ 95 A 

11 90 A 72 B 

12 100 A 95 A 

13 90 A 90 A 

14 90 A 65 C+ 

15 90 A 90 A 

16 80 B+ 95 A 

17 90 A 72 C+ 

18 100 A 95 A 

19 90 A 72 B 

20 90 A 90 A 

21 90 A 65 C+ 

22 90 A 65 C+ 

23 90 A 65 C+ 

24 100 A 95 A 

25 90 A 90 A 

26 80 B+ 95 A 

27 90 A 65 C+ 

28 80 B+ 95 A 

29 80 B+ 95 A 

30 100 A 95 A 

 

Pada pertemuan pertama, sebanyak 24 peserta didik mendapatkan predikat keterampilan A, sedangkan 6 

peserta didik mendapatkan predikat keterampilan B+. Pada pertemuan kedua diperoleh hasil bahwa dari total 30 

peserta didik, 18 peserta didik mendapatkan predikat keterampilan A, 6 peserta didik mendapatkan predikat 

keterampilan B, dan 6 peserta didik mendapatkan predikat keterampilan C+. Hal ini menunjukkan bahwa 

keterampilan peserta didik dalam mengerjakan LKPD lebih baik pada pertemuan pertama jika dibandingkan 

dengan pertemuan kedua. 

Pertemuan pertama membahas mengenai pengertian himpunan dan bentuk-bentuk penyajiannya, serta 

menentukan anggota himpunan. Sedangkan pertemuan kedua membahas mengenai penyajian himpunan dalam 

bentuk diagram venn dan penyelesaian operasi himpunan. Jadi, peserta didik kelas VII-A SMP Jalan Jawa 

Surabaya lebih terampil dalam memahami bentuk-bentuk penyajian himpunan dan menentukan anggota 

himpunan dibandingkan dengan menyajikan himpunan dalam bentuk diagram venn dan menyelesaikan operasi 

himpunan. 

C. Sikap Peserta Didik 

Data sikap peserta didik diperoleh dari perhitungan rata-rata antara penilaian sikap spiritual dan sikap sosial 

peserta didik. Adapun hasil analisis data sikap peserta didik adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 8. Hasil Observasi Sikap Peserta Didik Kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya Tahun Pelajaran 2016-

2017 

No. Absen 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Rata-Rata Predikat Rata-Rata Predikat 

1 3 B 3,33 B 

2 3,17 B 3,33 B 

3 3,83 SB 3,83 SB 
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4 4 SB 3,83 SB 

5 4 SB 4 SB 

6 3,67 SB 4 SB 

7 3,5 B 3,67 SB 

8 3,17 B 3,33 B 

9 4 SB 4 SB 

10 4 SB 3,83 SB 

11 4 SB 4 SB 

12 4 SB 4 SB 

13 3,5 B 3,67 SB 

14 4 SB 4 SB 

15 4 SB 3,5 B 

16 4 SB 4 SB 

17 3,83 SB 3,83 SB 

18 4 SB 4 SB 

19 4 SB 4 SB 

20 4 SB 4 SB 

21 4 SB 4 SB 

22 4 SB 4 SB 

23 4 SB 4 SB 

24 4 SB 4 SB 

25 3,5 B 3,67 SB 

26 4 SB 4 SB 

27 3,83 SB 4 SB 

28 4 SB 4 SB 

29 3,83 SB 3,83 SB 

30 4 SB 4 SB 

 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa pada pertemuan pertama, dari total 30 peserta didik terdapat 6 peserta 

didik yang memperoleh predikat sikap B (Baik) dan 24 peserta didik memperoleh predikat sikap SB (Sangat 

Baik). Sedangkan pada pertemuan kedua, terdapat 4 peserta didik yang memperoleh predikat sikap B (Baik) dan 

26 peserta didik memperoleh nilai predikat sikap SB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa sikap peserta 

didik dalam proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua mengalami perubahan yang baik. Adapun 

nilai sikap peserta didik yang paling dominan adalah SB (Sangat Baik). 

D. Pengetahuan Peserta Didik 

Data hasil belajar pengetahuan peserta didik diperoleh dari penilaian tes hasil belajar yang telah diberikan 

kepada peserta didik dan dikerjakan selama 50 menit. Adapun hasil penilaian tes hasil belajar peserta didik kelas 

VII-A sebagai berikut. 

 

Tabel 9. Penilaian Tes Hasil Belajar Kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya Tahun Pelajaran 2016-2017 

No. Absen Nilai Predikat 

1 80 B+ 

2 95 A 

3 74 B 

4 95 A 

5 100 A 

6 95 A 

7 81 A- 

8 54 C- 

9 70 B- 

10 90 A 

11 72 B 

12 80 B+ 

13 95 A 

14 85 A- 

15 95 A 

16 95 A 

17 91 A 
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18 79 B+ 

19 80 B+ 

20 100 A 

21 85 A- 

22 85 A- 

23 85 A- 

24 73 B 

25 60 C 

26 86 A 

27 100 A 

28 95 A 

29 100 A 

30 100 A 

 

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa dari total 30 peserta didik, 15 peserta didik mendapatkan predikat 

pengetahuan A, 5 peserta didik mendapatkan predikat pengetahuan A-, 4 peserta didik mendapatkan predikat 

B+, 3 peserta didik mendapatkan predikat pengetahuan B, 1 peserta didik mendapatkan predikat pengetahuan B-

, 1 peserta didik mendapatkan predikat pengetahuan C, dan 1 peserta didik mendapatkan predikat pengetahuan 

C-. Hal ini menunjukkan bahwa predikat pengetahuan yang diperoleh peserta didik yang paling dominan adalah 

A, sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil belajar pengetahuan peserta didik setelah dilakukannya proses 

pembelajaran dengan penerapan model Problem Based Learning pada materi himpunan adalah baik. 

 

E. Respon Peserta Didik 

Data respon peserta didik diperoleh melalui pengisian angket respon peserta didik yang kemudian dihitung 

dengan cara menentukan persentase dari tiap-tiap respon yang telah diberikan peserta didik. Data respon peserta 

didik dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 10. Persentase Respon Peserta Didik Kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya Tahun Pelajaran 2016-2017 

No Pertanyaan 
Respon Kriteria 

Respon Ya Tidak 

1 Apakah kalian menyukai pelajaran matematika? 90 % 10 % Sangat Positif 

2 

Apakah pembelajaran pada 2 pertemuan 

sebelumnya merupakan hal yang baru bagi 

kalian? 

73,3 % 26,7 % Positif 

3 
Apakah dengan menggunakan cara belajar ini 

memudahkan kalian memahami materi? 
86,7 % 13,3 % Sangat Positif 

4 
Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran 

dengan materi himpunan? 
96,7 % 3,3 % Sangat Positif 

5 Apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? 80 % 20 % Positif 

6 
Apakah pembelajaran ini memberikan kesan pada 

kalian? 
86,7 % 13,3 % Sangat Positif 

7 
Apakah dengan pembelajaran ini kalian lebih 

berani menyatakan pendapat? 
80 % 20 % Positif 

8 
Apakah dengan pembelajaran ini membuat 

suasana kelas lebih menyenangkan? 
83,3 % 16,7 % Positif 

9 
Apakah dengan pembelajaran ini memudahkan 

kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan? 
90 % 10 % Sangat Positif 

10 
Apakah dengan pembelajaran ini membuat waktu 

pembelajaran lebih efektif dan efisien? 
70 % 30 % Positif 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa respon peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan penerapan model Problem Based Learning mendapatkan respon positif. Hal ini terlihat dari persentase 

keseluruhan respon peserta didik yang menjawab “ya” mencapai 83,67%. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Adapun simpulan dari penerapan model Problem Based Learning dalam materi himpunan pada peserta 

didik kelas VII-A SMP Jalan Jawa Surabaya tahun pelajaran 2016-2017, antara lain: 
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1. Aktivitas peserta didik yang paling dominan selama penerapan model Problem Based Learning pada materi 

himpunan adalah memperhatikan penjelasan dari pendidik/teman dengan persentase rata-rata dari 2 

pertemuan 30,21%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas peserta didik termasuk aktivitas yang relevan. 

2. Hasil belajar peserta didik dijelaskan dalam 3 apek, yaitu: 

a. Keterampilan peserta didik pada materi himpunan menunjukkan bahwa peserta didik lebih terampil 

dalam memahami bentuk-bentuk penyajian himpunan dan menentukan anggota himpunan dibandingkan 

dengan menyajikan himpunan dalam bentuk diagram venn dan menyelesaikan operasi himpunan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai keterampilan peserta didik pada pertemuan pertama yang membahas mengenai 

pengertian himpunan dan bentuk-bentuk penyajiannya, serta menentukan anggota himpunan lebih baik 

daripada nilai keterampilan peserta didik pada pertemuan kedua yang membahas mengenai penyajian 

himpunan dalam bentuk diagram venn dan penyelesaian operasi himpunan. 

b. Sikap peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran penerapan model Problem Based 

Learning pada materi himpunan mengalami perubahan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan peserta didik yang memperoleh predikat sikap SB (Sangat Baik) pada pertemuan pertama 

berjumlah 24 peserta didik meningkat menjadi 26 peserta didik pada pertemuan kedua. Adapun nilai 

sikap peserta didik yang paling dominan adalah SB (Sangat Baik). 

c. Predikat pengetahuan yang diperoleh peserta didik yang paling dominan adalah A, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar pengetahuan peserta didik setelah dilakukannya proses 

pembelajaran dengan penerapan model Problem Based Learning pada materi himpunan adalah baik. 

3. Respon peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan penerapan model Problem Based 

Learning mendapatkan respon positif. Hal ini terlihat dari persentase keseluruhan respon peserta didik yang 

menjawab “ya” mencapai 83,67%. 

Saran 

Adapun saran untuk penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pendidik, hendaknya dapat memberikan masalah-masalah autentik yang berhubungan dengan materi 

yang diajarkan dan disesuaikan dengan jenjang kelas peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

dapat dengan mudah memecahkan masalah yang diberikan dan dapat dengan mudah memahami materi 

yang disampaikan. 

2. Bagi peserta didik, hendaknya dapat lebih terampil dan kreatif dalam memecahkan masalah yang diberikan 

pendidik. 

3. Dalam pemberian dan pengerjaan tes hasil belajar, hendaknya peserta didik dijaga lebih ketat agar diperoleh 

hasil yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran TGT 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Dari 6 naskah yang terdiri dari 5 jenis jurnal 

penelitian dan 1 PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang mengangkat tema tentang 

model pembelajaran tipe TGT. Pendekatan yang digunakan dalam 5 penelitian 

dengan eksperimen semu (quasi experiment) dan 1 penelitian tindakan kelas. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Melalui penelitian ini dapat 

diketahui bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin meningkatnya nilai yang dicapai siswa dalam penelitian dengan 

menggunakan model model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Hasil survey yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

menunjukan peningkatan cukup signifikan. Hal ini ditunjukan dengan nilai hasil 

belajar rata – rata mencapai 75,363%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya hasil belajar berhubungan secara signifikan dengan penerapan model 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

 

Kata kunci: Teams Games Tournament, Hasil Belajar 

 
I. PENDAHULUAN 

Masalah pendidikan selalu menjadi topik bahasan yang menarik untuk dibahas, karena pendidikan 

merupakan sarana dan wahana untuk meningkatkan kualitas manusian baik dari segi kemampuan, pengetahuan, 

kepribadian maupun moralitas.Oleh karena itu pendidikan menjadi suatu hal yang menarik untuk di simak oleh 

masyarakat luar maupun para pakar pendidikan. 

Salah satu masalah yang menarik di simak dalam dunia pendidikan adalah masalah pembelajaran 

pendidikan formal (sekolah). Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil memori, kognisi, dan metakognisi 

yang berpengaruh terhadap pemahaman. Pembelajaran tidak hanya melibatkan interpretasi berbasis fakta, tetapi 

juga mepresentasikan pemahaman terapan.Singkatnya, pembelajaran merupakan konsep yang terbuka dan 

lepas.Ketika seseorang berusaha memahami operasi-operasi kompleks proses pembelajaran, praktik pembelajran 

itu sendiri sebenarnya telah didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda.  

Meski demikian, tampaknya ada dua definisi yang mewakili berbagai perspektif teoritis terkait dengan 

praktik pembelajaran: 

1. Pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Salah satu contoh perubahannya adalah ketika seseorang 

pembelajar yang awalnya tidak begitu perhatian dalam kelas ternyata berubah menjadi sangat perhatian. 

2. Pembelajaran sebagai perubahan kapasitas. Salah satu contoh perubahannya adalah ketika seorang 

pembelajar yang awalnya takut pada pelajaran tertentu ternyata berubah menjadi seorang yang sangat 

percaya diri dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Masalah pokok dalam dunia pendidikan formal saat ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik 

terhadap materi-materi yang telah diberikan oleh guru. Hal ini tentunya tidak lepas dari gaya penyampaian guru 

yang masih banyak bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri, dalam 

arti proses pembelajaran masih di dominasi oleh guru dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berkembang secara mandiri. Sementara itu, hakikat dari pembelajaran yang sesungguhnya merupakan 

aktifitas belajar peserta didik dan bukan aktifitas pengajaran guru. Jika pembelajaran tetap di dominasi oleh guru 

maka kompetensi kurikulum yang mengutamakan kompetensi pemahaman peserta didik terhadap materi-materi 

mailto:ridhoakbar300594@gmail.com
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yang di ajarkan tidak akan dapat tercapai. Menurut teoretikus eksperiental semacam Dewey dan Kolb (dalam 

huda, 2013:40) pembelajaran hanya terjadi ketika individu/siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan 

performanya, baik secara mental maupun fisik, dan kemudian berlefleksi tentang makna tindakan atau performa 

tersebut[1]. Selama proses refleksi ini, individu menghubungkan tindakannya dengan informasi yang telah 

dimiliki berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, proses pengajaran haruslah mampu 

meningkatkan proses alamiah pembelajaran itu sendiri. Ia harus menformalisasi aktifitas yang sering kali acak 

dan kabur. Ia perlu mendorong individu untuk bekerja dan merefleksikan konsekuensi-konsekuensi dari 

tindakannya, serta menghubungkan berbagai peristiwa atau tindakan yang sebelumnya tak terkait satu sama lain. 

Berdasarkan masalah di atas maka, dewasa ini para pakar pendidikan menciptakan banyak model-model 

pembelajaran yang berbeda-beda, dengan harapan dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif 

sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai tujuan yang diharapkan, salah satunya hasil belajar 

yang tinggi. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 

Games Tournament). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) akan melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa adanya perbedaaan status, dan mengandung unsur permainan. Aktivitas belajar dengan permainan 

yang dirancang dalam setiap pembelajaran memungkinkan siswa dapat belajar dengan rileks dan juga dapat 

menimbulkan rasa tanggung jawab. 

Menurut Kiranawati (2007:134), ada 5 komponen utama dalam TGT (Teams Games Tournament) yaitu: 

penyajian kelas, kelompok, game, tournament (biasa dilakukan pada akhir pembahasan materi), team recognize 

(penghargaan kelompok)[2]. Slavin (2009:14) berpendapat bahwa dalam TGT (Teams Games Tournament) 

teman satu tim akan saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar 

kegiatan dan menjelaskan masalah satu sama lain, tetapi sewaktu siswa sedang mengikuti permainan (game) 

temannya tidak boleh membantu[3].   

Penulis melakukan meta analisis terhadap pola hubungan antara hasil belajar dan Model pembelajaran tipe 

TGT (Teams Games Tournament) dari berbagai jurnal ilmiah yang terdiri dari 6 jurnal, baik yang sudah di 

publikasikan melalui jurnal ilmiah maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet dalam periode 

2012 sampai dengan 2016. Tujuannya adalah untuk melihat apakah variabel hasil belajar yang diteliti dalam 

berbagai studi kalau dirangkum menjadi satu memberikan hasil yang konsisten dan bisa dijadikan dasar untuk 

menjawab pertanyaan apakah model pembelajaran tipe TGT (Teams Games Tournament) meningkatkan hasil 

belajar.  

II. METODE PENELITIAN 

     Dalam penelitian ini menggunakan metode meta analisis. Soekamto (1988) mengatakan bahwa sifat meta 

analisis antara lain kuantitatif, dan memakai analisis statistic untuk memperoleh seri informasi yang berasal dari 

sejumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya[4]. Borg (1983) mengatakan bahwa meta analisis merupakan 

tekhnik pengembangan paling baru untuk menemukan peneliti menemukan kekonsistenan atau 

ketidakkonsistenan dalam pengtkajian hasil silang dari hasil penelitian[5]. Dengan kata lain meta analisis adalah 

suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil 

penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh, 

sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan 

dalam melkukan meta analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. 

     Pengumpulan data dari berbagai jurnal di downloaddan berbagai hasil penelitian yang di publikasikan 

melalui internet. Sehingga dalam penelitian ini dapat dicapai tujuan dari penelitian yaitu adanya hubungan 

antara model pembelajaran tipe TGT (Teams Games Tournament). dangan meningkatnya hasil belajar. 

     Berdasarkan hasil penelusuran dengan menggunakan kata kunci diatas akhirnya diperoleh Enam (6) artikel 

yang selanjutnya artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

f. Artikel (studi primer) terdiri dari studi eksperimen atau studi survei yang meneliti tentang Model 

Pembelajaran tipe TGT (Teams Games Tournament) dengan hasil belajar siswa. 

g. Laporan studi primer yang mencantumkan nilai rata-rata hasil belajar siswa, yang menunjukkan hubungan 

langsung antar model pembelajaran tipe TGT (Teams Games Tournament) dan hasil belajar siswa. 

Analisis Data dilakukan sebagai berikut: 

c. Manajemen data dari enam naskah jurnal dan makalah yang diperoleh melalui situs – situs internet. 

d. Pengkodean dilakukan dengan cara mengelompokkan data – data variable hasil belajar yang diperoleh 

dengan mengacu pada nilai rata-rata hasil belajar tiap kelas yang menggunakan model pembelajaran tipe 

TGT (Teams Games Tournament). 

Pada penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan rata – rata hasil belajar setelah dilakukan perlakuan 

Model Pembelajaran tipe TGT(Teams Games Tournament). 

 

III. PEMBAHASAN  

Enam naskah penelitian dengan metode pembelajaran tipe TGT(Teams Games 

Tournament).kuantintatif berhasil dikumpulkan menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah 5 penelitian 
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dengan eksperimen semu (quasi experiment) dan 1 penelitian dengan deskritif kuantintatif. Berdasarkan  

pemenuhan  kriteria  di  atas, maka di lakukan langkah – langkah selanjutnya sebagai berikut ini. 

 

Tabel 1 

 

Hubungan Model TGT Dengan Hasil Belajar 

Dari analisis data, Hasil belajar untuk setiap jurnal dapat di lihat pada table 1. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara model pembelajaran tipe TGT dengan meningkatnya hasil belajar. Dari 

enam naskah yang diteliti untuk evaluasi hasil belajar rata – rata mencapai 75,363%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan ada hubungan antara model pembelajaran tipe TGT dengan meningkatnya hasil belajar. 

 

IV. SIMPULAN 

     Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar sisiwa. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 

     Penyusunan kajian jurnal dengan judul “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) Meningkatkan Hasil Belajar” dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, baik 

moril maupun materil. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih kepada:  

1. Bapak Drs. Djoko Adi Waluyo, S.T., M.M., DBA. Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

2. Bapak Dr. Suhari, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 

3. Ibu Nur Fathonah, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Study Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 

4. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung di setiap langkah saya 

5. Teman-teman yang senantiasa memotivasi saya dalam melakukan penelitian 

     Dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam memotivasi saya dalam melakukan 

penelitian. 
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Latar belakang penelitian ini adalah adanya kenyataan bahwa di dalam pembelajaran 

masih banyak guru yang model pembelajarannya  berfokus pada input pembelajaran. 

Oleh karenanya guru dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya dalam 

penyelenggaraan pembelajaran dengan cara menggunakan model-model 

pembelajaran yang tepat salah satunya model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT). Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan hasil belajar matematika siswa yang di ajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan model 

pembelajaran langsung di kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Tahun 

ajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kelas yang diambil secara 

purposive sampling yaitu kelas VIII-B sebagai kelas Eksperimen dan kelas VIII-C 

sebagai kelas kontrol. Untuk analisisnya digunakan uji t. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dilakukan dengan pemberian soal tes. Tes yang 

digunakan adalah tes subyektif yang diberikan pada saat post-test. Untuk analisisnya 

menggunakan uji t. Setelah peneliti melakukan penelitian didapatkan hasil ttabel 

sebesar 1,992 dan thitung sebesar 6,89 berarti thitung > ttabel ,maka dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dan model 

pembelajaran langsung di kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik tahun ajaran 

2016/2017. 

 

Kata Kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

 

I. PENDAHULUAN 

Sejak lahir ke dunia manusia sudah mendapatkan pendidikan hingga ia masuk ke bangku sekolah. Kata 

pendidikan sudah tidak asing lagi ditelinga, karena semua manusia yang hidup pasti membutuhkan pendidikan, 

agar tujuan hidupnya tercapai dan dapat menghilangkan kebodohan.  Menurut KBBI kata pendidikan secara 

berasal dari kata “didik” dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti cara, proses atau 

perbuatan mendidik. Kata pendidikan secara bahasa berasal dari kata “pedagogi” yakni “paid” yang berarti anak 

dan “agogos” yang berarti membimbing, jadi pedagogi adalah ilmu dalam membimbing anak. Sedangkan secara 

istilah definisi pendidikan ialah bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertjuan untuk menambah ilmu pengetahuan, 

membentuk karakter diri, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan juga bisa 

diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu 

kegiatan pengajaran, bimbingan dan latihan demi peranannya dimasa yang akan datang. 

Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan formal bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu 

permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan formal pada setiap 

jenjang pendidikan. Usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui 

berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu 

pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu model pembelajaran kooperatif. Dalam model 

pembelajaran kooperatif, bukan sekadar kerja kelompoknya, melainkan pada penstrukturannya. Menurut 

Johnson & Johnson terdapat lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif yang meliputi saling 
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ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerjasama, dan proses 

kelompok. Kelompok yang terdapat dalam model kooperatif ini adalah bersifat heterogen. 

Model pembelajaran yang dipilih dalam pembelajaran kooperatif ini adalah model kooperatif tipe Times 

Games and Tournament (TGT) dengan bercirikan Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran 

model kooperatif tipe TGT adalah salah satu model pembelajaran yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan reinforcement (Shoimin, 2016:203)[1]. Pelaksanaan pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

TGT adalah pembelajaran sistem kelompok yang heterogen, dimana mereka tinggal bersama-sama beberapa 

minggu sampai mereka dapat bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim dan pada akhir pembelajaran 

diadakan turnamen atau lomba mingguan. Model ini dipilih karena memiliki dinamika motivasi yang tinggi 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam pola pembelajaran ini menggunakan 

pendekatan CTL dengan tujuh komponen utamanya yakni, konstruktivis, menemukan, bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian. 

Sehingga pada penelitian kali ini peneliti melakukan penelitian pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Sunan Giri 

Menganti Gresik. Melalui penelitian ini, diharapkan para pendidik (guru) dapat menggunakan model 

pembelajaran yang lebih baik yang kiranya dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian di SMP Sunan Giri Menganti Gresik dengan pengambilan data pada 

bulan November 2016. Data dalam penelitian adalah hasil belajar siswa. 

Sugiono (2014 : 80) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya[2]. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimilki oleh subyek/obyek itu. Dan populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik. Sugiono (2014 : 81) berpendapat sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut[3]. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan. Pengambilan sampel dialakukan dengan teknik Purporsive 

sampling yaitu menentukan kelas yang akan digunakan untuk penelitian pada kelas populasi, sehingga diperoleh 

sampel penelitian yaitu siswa kelas VIII B dan VIII C SMP Sunan Giri Menganti Gresik. 

Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes subjektif yang pada umumnya berbentuk esai (uraian). 

Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau 

uraian kata-kata. Soal-soal bentuk esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 buah soal dalam 

waktu kira-kira 90 sd 120 menit. Soal-soal bentuk esai ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat 

mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengetian yang telah dimiliki. Dengan singkat 

dapat dikatakan bahwa tes esai menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan 

terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi (Arikunto, 2015:177)[4]. 

Uji hipotesis menggunakan uji t setelah dilakukan uji normalitas dengan uji Chi Kuadrat dan homogenitas 

dengan uji F, dengan data ynag berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji t dengan kriteria 

pengujian jika –ttabel ≤ thitung ≤ thitung, maka H0 diterima, sedangkan jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak.  

 

III. PEMBAHASAN 

Penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan 

dianalisis berbentuk normal. Untuk itu sebelum peneliti menggunakan statistik parametris, maka kenormalan 

data harus diuji terlebih dahulu. Suatau data dikatakan membentuk distribusi normal apabila jumlah data diatas 

atau dibawah rata-rata adalah sama, demikian juga simpangan bakunya.  

Teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan chi kuadrat (χ2) yang dilakukan dengan cara 

membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva baku. Adapun 

rekapitulasi perhitungan uji Normalitas data dengan rumus:  (Sugiono, 2016:81) 

ditunjukan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi hasil perhitungan Uji Normalitas 

 

Keterangan Eksperimen Kontrol 

Jumlah Sampel 39 39 

χ²hitung 1,858874917 -4,8458 
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χ²tabel 11,07 11,07 

Kesimpulan Berdistribusi normal Berdistribusi normal 

  

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan uji normalitas pada tabel 1, untuk kelas eksperimen nilai 

χ²hitung sebesar 1,86 dengan χ²tabel sebesar 11,07 sehingga didapatkan bahwa χ²hitung < χ²tabel maka kelas tersebut 

berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol diperoleh nilai χ²hitung sebesar -4,85 dengan χ²tabel sebesar 11,07 

sehingga didapatkan bahwa χ²hitung < χ²tabel maka kelas tersebut berdistribusi normal. Dengan berdistribusi 

normal kedua kelas tersebut, maka dapat dilanjutkan pengujian homogenitas kelompok data 

Uji homogenitas untuk memastikan kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Uji 

homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi data adalah sama atau tidak. Dalam 

uji homogenitas ini menggunakan nilai posttest setelah memberikan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournment (TGT) untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran langsung untuk kelas kontrol. 

Adapun rekapitulasi perhitungan uji Homogenitas data ditunjukan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi perhitungan uji homogenitas 

 

No Perhitungan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1  80,77 64,87 

2  3726,923 3724,359 

3 S2 98,08 98,01 

4 Fhitung 1,001 

5 Ftabel 1,71 

Keterangan Homogen 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan uji homogenitas pada tabel 2, varians terbesar terdapat pada 

kelas kontrol yaitu 3726,923,  sehingga diperoleh bahwa Fhitung < Ftabel yaitu 1,001 < 1,71 maka kedua varian 

data tersebut homogen. 

Uji – t adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang 

diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Sehingga uji ini dapat digunakan sebagai acuan uji 

hipotesis penelitian. Adapun rekapitulasi perhitungan uji t data ditunjukan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi perhitungan uji t 

 

No Keterangan Kelas eksperimen Kelas kontrol 

1 Jumlah sampel 39 39 

2 Dk 38 38 

3 thitung 6,98 

4 ttabel 1,992 

Keputusan 6,98 > 1,992 → H0 ditolak dan H1 diterima 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan uji t pada tabel 3 menunujukkan bahwa thitung sebesar 6,98 dan 

ttabel sebesar dengan taraf signifikan α = 0,05 dan dk = n – 2 sebesar 1,992 memenuhi kriteria pengujian uji t 

thitung > ttabel yaitu 6,98 > 1,992 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika 

siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dan pembelajaran langsung di kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik. 

Analisis data didapatkan pada uji normalitas kelas eksperimen karena χ²hitung = 1,86 < χ²tabel = 7,81 maka 

data kelas eksperimen berdistribusi normal, sedangkan pada kelas kontrol karena χ²hitung = -4,84  < χ²tabel = 7,81 

maka data kelas kontrol berdistribusi normal juga. Pada uji homogeitas pada kedua kelas didapatkan Fhitung 

(1,001) < Ftabel (1,71) maka kedua data homogen. 

Sedangkan pada uji-t menunjukkan bahwa thitung (6,89) > ttabel(1,992) dengan taraf signifikan α = 0,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang di 

ajar menggunakan model pembelajaran koopertif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan model 

pembelajaran langsung di kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik. Dalam hal ini perbedaannya adalah rata-

rata hasil belajar, dimana hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) = 80,73 lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran langsung = 66,19. Ini karena dalam pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) siswa harus berperan aktif selama pembelajaran dengan bantuan tutor dari temannya untuk 

memenangkan game-game yang telah guru berikan dimana dari memenangkan game-game tersebut nantinya 
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kelompok dari siswa tersebut bisa memenangkan turnamen dalam pembelajaran sehingga hal tersebut juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

hasl belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dan model pembelajaran langsung di kelas VIII SMP Sunan Giri Menganti Gresik. 

Saran  

Dengan simpulan yang penulis telah kemukakan dalam laporan skripsi ini penulis dapat megemukakan 

saran-saran dengan harapan supaya dapat berguna bagi pembaca umunya dan pendidik khususnya. Adapun 

saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Pendidik menggunakan metode-metode belajar yang menarik untuk memotivasi belajar pesrta didik. 

2. Pendidik juga memberikan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah 

peserta didik. 

3. Agar perserta didik dapat memperhatikan lingkungan sekitar bahwa lingkungan sekitar juga 

mempengaruhi proses belajar peserta didik. 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman konsep matematika dapat dikuasai 

dengan baik oleh siswa jika guru dapat menerapkan model pembelajaran yang 

menarik yang dapat membuat siswa cenderung aktif dalam pembelajaran. Model 

Pembelajaran Problem based learning menjadi salah satu alternatif model 

pembelajaran. Melihat kondisi pembelajaran matematika di SMP Negeri 10 Surabaya, 

peneliti ini melakukan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

Problem based learning.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah 

pengaruh model pembelajaran  terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 

10 Surabaya kelas VIII. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif 

dengan metode eksperimental yang berbentuk post-test only control design. 

Pengumpulan data menggunakan metode tes yaitu tes hasil belajar. Populasinya 

adalah seluruh kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya berjumlah 10 kelas. Dengan 

teknik simple random sampling. Teknik analisis data penelitian ini menggunaan uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil belajar menggunakan model 

pembelajaran Problem based learning mendapatkan hasil thitung sebesar  dan ttabel 

sebesar 1,66 maka thitung  ttabel  dengan . Hal ini berarti H1 diterima dan 

H0 ditolak yang menyatakan ada pengaruh model (PBL) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya pada materi teorema 

pythagoras.   

 

Kata kunci: Hasil Belajar, PBL, Pembelajaran Konvensional 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mempersiapkan kesuksesan masa 

depan masyarakat semuanya yang tidak mengenal status ekonomi. Oleh karena itu, setiap masyarakat di dunia 

ini berhak mendapatkan proses pendidikan yang telah di tentukan oleh Pemerintah yang wajib belajar 9 tahun. 

Sesama dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 

yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan 

senantiasa berkenaan dengan manusia, dalam pengertian sebagai upaya sadar untuk membina dan 

mengembangkan kemampuan dasar manusia seoptimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Sekolah 

merupakan salah satu tempat terjadinya pendidikan, dimana banyak mata pelajaran yang diajarkan adalah 

matematika. 

Dalam pembelajaran matematika, sebagian besar siswa berpendapat bahwa mata pelajaran matematika 

adalah pelajaran yang sulit bahkan menakutkan. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan 

masalah matematika maka diperlukan solusi yang tepat. Hal ini bisa berdampak pada hasil belajar siswa. 

     Pada SMP Negeri 10 Surabaya masih terdapat guru mengajarkan siswa dengan menggunakan pembelarang 

konvensional. Padahal SMP Negeri 10 Surabaya telah menerapkan kurikulum 2013 yang terbaru. Akibatnya 

dari penerapan pembelajaran konvensional berdampak pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diajar 

dengan pembelajaran langsung dinilai lebih rendah daripada kelas yang diajarkan model pembelajaran problem 

based learning. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian materi teorema pythagoras. 

     Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu solusi yang tepat. Salah satu cara 

dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Menurut Suyanto (2013: 114) Model pembelajaran 
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merupakan cara mengajar atau cara menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang sedang belajar. Model 

pembelajaran juga bisa berarti suatu rencana mengajar yang memperlihatkan “pola pembelajaran” tertentu ( 

Suyanto dan Jihad 2013 : 134 ). Hal ini juga dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah suatu strategi 

pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru/pendidik guna membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. Model pembelajaran sangatlah berperan penting terhadap tercapainya 

peningkatan pembelajaran dalam kelas. Ada berbagai model pembelajaran salah satnya ialah model 

pembelajaran problem based learning. 

     Model pembelajaran Problem based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan 

menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan 

baru untuk dapat menyelesaikannya. 

    Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam 

kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat 

mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan 

berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan 

masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. 

     Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based learning menurut sanjaya (2014:217) meliputi 

mendefinisikan masalah,  mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif strategi, menentukan dan menerapkan 

strategi pilihan, menarik kesimpulan. 

     Sebagai suatu model pembelajaran, model problem based learning memiliki beberapa keunggulan, 

diantaranya Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, 

Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru bagi siswa, Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, masalah 

dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam 

pembelajaran yang mereka lakukan, Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya. 

     Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya” (Sudjana, 2010:22). Kemampuan tersebut dimiliki oleh setiap individu dan diharapkan dapat 

mencapai tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. 

     Menurut Jihad dan Haris (2013:14) “hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam 

waktu tertentu”. Bentuk perubahan perilaku tersebut dapat terlihat secara nyata setelah dilakukan pembelajaran. 

Akan terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah pembelajaran sebagai bentuk dari perubahan tersebut. 

Dengan adanya hasil belajar yang baik dan memuaskan merupakan bukti dari pembelajaran yang efektif. Untuk 

mengukur mengukur hasil hasil belajar dalam pembelajaran dapat diukur melalui tes. 

     Dalam penelitian ini perlu perlu adanya ruang lingkup dan batasan masalah agar penelitian lebih terarah. 

Ruang lingkup meliputi tempat pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Surabaya tanggal 

pelaksanaan 10 November 2016 sampai 23 November 2016 kelas VIII E dan VIII G tahun ajaran 2016/2017 

juga materi yang diajarkan dalam penelitian adalah teorema Pythagoras. Batasan masalah pada penelitian ini 

adalah model pembelajaran problem based learning dan pembelajaran konvensional, penelitian hanya hanya 

difokuskan untuk mengkaji tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar 

matematika, peneliti hanya difokuskan pada kelas VIII tahun ajaran 2016/2017, dan juga hasil belajar yang 

diukur hanya hasil belajar kognitif siswa yang dinilai dengan soal tes matematika teorema Pythagoras. 

     Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

(independent variabel) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel penyebab. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran problem based learning dan 

pembelajaran konvensional. Sedanngkan variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang menjadi 

akibat atau dalam suatu penelitian eksperimen disebut variabel respons. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar matematika. 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran problem based 

learning terhadap hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras di kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya. 

Manfaat dari penelitian ini bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan rasa motivasi siswa agar terus 

meningkatkan hasil belajarnya dalam pembelajaran matematika. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan 
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menjadi pertimbangan guru untuk memilih metode pembelajaran yang paling tepat dalam menyampaikan materi 

pembelajaran matematika sehingga berdampak pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Dari 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu tambahan yang berguna bagi peneliti serta menambah pengalaman 

dalam menghadapi keberagaman pola tingkah laku yang dimiliki siswa ketika terjun langsung di sekolah. 

  
II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian 

kuantitatif ini menggunakan desain penelitian eksperimen. Bentuk desain penelitian eksperimen yang digunakan 

yaitu True Experimental Design. Tujuan dari True Experimental Design adalah untuk menyelidiki kemungkinan 

saling hubungan sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan kelas 

kontrol yang tidak diberi perlakuan. Dalam bentuk True Experimental Design, peneliti menggunakan Posttest-

Only Control Design. Alasan pemilihan Posttest-Only Control Design dikarenakan dalam penelitian ini hanya 

mengukur pasca perlakuan yang diterapkan pada pada kelas eksperimen. Dalam desain ini terdapat dua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eskperimen diberi perlakuan yaitu penggunaan model 

pembelajaran problem based learning. Setelah itu diukur keadaan setelah diberi perlakuan dengan diberi 

posttest. Kelas kontrol tidak diberi perlakuan model pembelajaran problem based learning melainkan diberi 

perlakuan dengan pembelajaran konvensional. Kelas kontrol juga diberi posttest.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua kelas yaitu kelas VIII G sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII E sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes. Teknik yang digunakan penelitian ini 

menggunakan tes hasil belajar.  Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar tes hasil belajar. Dalam 

memudahkan penyusunan instrumen maka perlu digunakan kisi – kisi soal yang dilengkapi dengan pedoman 

penskoran. Pada lembar tes ini terdapat empat soal uraian. Materi yang digunakan dalam lembar tes adalah 

teorema Pythagoras. Adapun prosedur/langkah-langkah pengumpulan data yaitu : 

a. Menentukan sampel dengan teknik purposive sampling sehingga didapat kelas VIII G sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. 

b. Melaksanakan proses belajar mengajar pada materi teorema Pythagoras dimana kelas VIII G diajar 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dan kelas VIII E diajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

c. Pemberian tes materi teorema Pythagoras pada dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

soal yang sama. 

d. Menganalisis data dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan uji t. 

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang nantinya bisa dipergunakan 

mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalias, 

uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan uji t.  

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Data yang mempunyai distribusi normal berarti 

mempunyai sebaran yang normal pula. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji chi 

kuadrat (  Rumus yang digunakan adalah   . Setelah data dikatakan sudah berdistribusi 

normal, maka dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memastikan apakah asumsi 

homogenitas pada masing-masing kategori data sudah terpenuhi ataukah belum. Dalam penelitian ini, uji 

homogen dilakukan dengan menggunakan uji F (fisher). Rumus Fhitung  yaitu  . Setelah data 

yang  homogenitasnya terpenuhi maka dilakukan tahap analisis data lanjutan yaitu uji-t. Uji-t yang digunakan 

adalah uji kesamaaan dua rata-rata. Penggunaan uji-t ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 

belajar matematika materi teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem 

based learning dengan pembelajaran konvensional kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan uji dua pihak dengan rumus  . 

III. PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian akan diuraikan melalui data yang telah diperoleh untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran langsung kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya. 

Perhitungan nilai Chi-Kuadrat pada kelas VIII G sebagai kelas eksperimen diperoleh  yaitu 1,0577 

sedangkan nilai  dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 11,07050. Berdasarkan hasil 
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perhitungan tersebut didapatkan   dengan nilai 1,0577  11,07050 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kelas VIII G berdistribusi normal. Perhitungan juga dilakukan pada kelas kontrol yaitu kelas 

VIII E. Perhitungan nilai Chi-Kuadrat diperoleh  yaitu 3,9670 sedangkan nilai  dengan taraf 

signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 11,07050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan  

 dengan nilai 3,9670  11,07050 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas VIII E 

berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahawa kelas VIII G dan VIII E berdistribusi normal.  

Setelah data dikatakan sudah berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan uji F (fisher). Pada pengujian homogenitas diawali dengan perhitungan varians masing-masing 

kelas yaitu kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas eksperimen yakni kelas VIII G diperoleh nilai 

varians sebesar 46,60 sedangkan pada kelas VIII E sebagai kelas kontrol diperoleh nilai varians sebesar 67,72.  

Perhitungan Fhitung  diperoleh nilai sebesar 1,45. Sedangkan Ftabel dengan taraf signifikan (α) 5%, dk penyebut 37 

dan dk pembilang juga 36 diperoleh nilai sebesar 1,71. Dikarenakan   Fhitung  Ftabel, yaitu 1,45  1,71 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua populasi bersifat homogen. 

Uji-t yang digunakan adalah uji kesamaaan dua rata-rata. Dalam penelitian ini ditetapkan bahwa H0  yaitu 

ada perbedaan hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran konvensional kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya. 

Dalam perhitungan thitung diperoleh nilai sebesar 4,84. Sedangkan ttabel berdasarkan signifikansi 0,05 diperoleh 

1,99254. diperoleh 4,84 <  -1,99254  atau  4,84 >  1,99254  maka H0 ditolak dengan kata lain H1 diterima yang 

berarti ada perbedaan hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran konvensional kelas VIII SMP Negeri 10 

Surabaya.  

Maka dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras 

antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran 

konvensional VIII SMP Negeri 10 Surabaya. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dan  pengujian data dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika materi teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem based 

dengan pembelajaran konvensioanal kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya. Perbedaaanya dalam hal ini dapat 

dilihat dari nilai rata-rata siswa yang diajar dengan dengan model pembelajaran problem based learning pada 

kelas VIII G dengan nilai rata-rata siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensioanal pada kelas VIII E. 

Nilai rata-rata siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem based learning lebih baik yaitu 81,59 

daripada nilai rata-rata yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional yaitu 73,50.  

Berdasarkan nilai rata-rata siswa tersebut dapat dikatakan bahwa pada proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Berbeda dengan proses pembelajaran dengan pembelajaran konvensional dinilai kurang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 
Pengujian hipotesis juga dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar matematika materi 

teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran problem based learning dengan  
pembelajaran konvensional kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya.  Perhitungan uji t didapatkan thitung  yaitu 4, 84 
dan juga diperoleh ttabel yaitu 1,99254. Berdasarkan signifikansi 0,05 diperoleh 4, 84 <  -1,99254  atau  4, 84 >  
1,99254. Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras antara siswa 
yang diajar dengan model pembelajaran problem based learning dengan  pembelajaran konvensional kelas VIII 
SMP Negeri 10 Surabaya. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

          Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh simpulan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika materi teorema Pythagoras antara siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran konvensional kelas VIII SMP Negeri 10 

Surabaya. 

Saran 

         Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas menunjukan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran problem based learning. Selanjutnya model pembelajaran  problem based learning  dapat 

diterapkan dalam kelas namun disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. 
 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 
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kami menyelesaikan penelitian kami.  
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan yang masih mengalami 

pengamatan dan evaluasi dari tahun ketahun, kurikulum kekurikulum, dan masa 

kemasa. Berbagai media dan metode pembelajaran masih sering diuji coba kan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan. Media pembelajaran dan metode pembelajaran 

merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran berlangsung karena 

dapat mendorong siswa menjadi lebih aktif dan dapat memahami materi-materi 

dengan mudah.Tujuan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Artikulasi 

dan media pembelajaran Rantai Alur dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Artikulasi adalah pengucapan nada-nada dengan jelas dan dapat dipahami oleh orang 

lain.Rantai alur adalah tali atau cincin yang saling berkaitan satu sama lain yang 

saling terhubung. Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampel yang digunakan 

diambil dari jumlah seluruh kelas VII, sebanyak 2 kelasyakni VII -1 sebagai kelas 

eksperimen dankelas VII-2 sebagaikelaskontrol. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah dengan uji t, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa uji normalitas data akhir 

berdistribusi normal dan varians yang sama. Hasil uji t yakni thitung >ttabel  yaitu dengan 

dk = 37 denganα = 0,05 yaitu 4,885 > 1,698 yang berarti ada perngaruh hasil belajar 

matematika antara siswa yang diajar dengan metode Artikulasi dan media 

pembelajaran Rantai alur dengan siswa yang diajar dengan metode ceramah dengan 

media papan tulis. 

 

Kata kunci: Artikulasi, Rantai Alur, Hasil Belajar. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan menyangkut potensi, kepribadian, kecerdasan dan yg terpenting adalah akhlak yang mulia. 

Dengan  unsur–unsur yang saling berkaitan tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Menginggat kemajuan dan perkembangan zaman yang sangat pesat maka tidak dapat dipungkiri bahwa 

pendidikan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan bahkan suatu keharusan sistemyang harus ditempuh. 

Dalam membangun suatu sistem pendidikan maka tak lepas dari evaluasi dan pengamatan dari tahun ke 

tahun, kurikulum ke kurikulum bahkan dari masa ke masa. Berbagai cara dan berbagai metode pembelajaran  

yang sesuai dengan dunia pendidikan  selalu diujicobakan sebagai bentuk  tujuan yang sehingga menghasilkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif 

tentunya tertuju  kepada hasil belajar yang dapat didorong oleh dua hal berikut yaitu: media pembelajaran dan 

metode pembelajaran. Kedua unsur itu sangat penting ada dalam proses pembelajaran berlangsung karena dapat 

mendorong siswa menjadi lebih aktif dan lebih dapat memahami materi-materi yang disampaikan. Berikut akan 

kami perlihatkan teori yang mendukung kedua unsur tersebut : 

mailto:mayangeno1@gmail.com
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“Media pembelajaran menurut Gerlach & ely (1971), memiliki cakupan yang sangat luas , yaitu termasuk 

manusia , materi atau kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap.” 

Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.” 

Permasalahan yang sering muncul adalah hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran berlangsung semua 

itu berakar dari suasana belajar dan metode belajar yang digunakan. Permasalahan ini juga ditemui di SMP 

Kartika Nasional Plus, pernyataan tersebut juga didukung dengan melihat hasil belajar siswa kelas VII di SMP 

Kartika Nasional Plus Surabaya yang mengalami penurunan, metode yang digunakan pada SMP Kartika 

Nasional Plus adalah metode ceramah dengan papan tulis sebagai media pembelajaran. Dengan menerapkan 

media pembelajaran rantai alur pada proses pembelajaran dan penyampaian materi akan lebih menarik siswa, 

karena rantai alur adalah pemainan yang memasangkan rantai sesuai dengan alurnya sehingga siswa merasa 

lebih tertantang dan terasa mengasikkan dengan media ini.  

Selain itu dengan menggunakan pendekatan  metode pembelajaran Artikulasi siswa akan lebih berperan 

aktif karena meliputi proses mengamati, meramalkan, interaksi antar siswa, menyampaikan simpulan dan 

berdiskusi. Proses ini akan memakan sedikit waktu disebabkan bertambahnya keaktifan siswa karena terdorong 

oleh suasana yang menarik saling berargumen  menyampaikan pesan  baik hasil amatan, sanggahan, pertanyaan, 

dan membuat simpulan. Dengan begitu siswa diharapkan mendapat hasil belajar yang lebi baik dari sebelumnya, 

ada beberapa faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Diantaranya ada faktor eksternal 

atau luar dan faktor internal atau dalam. 

Berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai sistem pendidikan dan unsur-unsurnya dengan 

memperhatikan metode dan media pembelajaran kepada siswa maka penulis merumuskan “Adakah pengaruh 

media pembelajaran Rantai Alur dengan metode Artikulasi terhadap hasil belajar matematika materi Persamaan 

dan Pertidaksamaan linier satu variabel siswa kelas VII SMP Kartika Nasional Plus Surabaya ?”dengansuatu 

penelitian yang berjudul “Pengaruh media pembelajaran rantai alur dengan metode Artikulasi terhadap 

hasil belajar matematikamateri persamaan dan pertidaksamaan siswa kelas VII SMP Kartika Nasional 

Plus Surabaya”. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen.  Adanya kelas kontrol dimaksud sebagai pembanding, kelas eksperimen adalah kelompok yang 

diajarkan dengan media rantai alur dan model pembelajaranartikulasi, sedangkan kelas kontrol adalah kelompok 

yang diajarkan dengan model pembelajaran ceramah. Yang dimaksudkan di sini adalah peneliti memberikan 

suatu perlakuan kepada siswa agar mengetahui dampak apa yang muncul dari perlakuan yang telah 

diberikan.Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen yang akan di bagi menjadi 2 

kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan  dan kelas kontrol 

adalah kelas yang tidak diberi perlakuan. 

 

Tabel 1. Skema Rancangan Penelitian 
 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

E : Kelas Eksperimen ( kelas yang diajar dengan metode artikulasi dan   

media Rantai alur). 

K : Kelas kontrol (kelas yang diajar dengan metode ceramah dan media papan 

tulis) 

T : Tes akhir 

 

Sampel yang diambil dalam penelitian yang dilaksanakan adalah dari siswa kelas VII SMP Kartika 

Nasional PlusSurabaya sebanyak 2 kelas dari jumlah keseluruhan kelas. Jumlah kelas keseluruhan adalah 

sebanyak 2 kelas, sehingga peneliti menggunakan semua kelas yang ada di SMP Kartika Nasional Plus 

Surabaya. 

   Treatment                 posttest 

        E                         ><                        T 

        K          ><        T  

 

 K  ><        T 
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Teknik pengumpulan data juga dapat disebut sebagai alat evaluasi juga mengadakan pengukuran kepada 

sesuatu hal yang akan dibandingkan.Pada rancangan ini maka teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

 

1. Teknik pengumpulan 

a. Dokumentasi 

Dengan menggunakan data – data hasil belajar siswa sebelumnya maka ini dapat menjadi intrumen sebagai 

pembanding. 

Dokumentasi ini juga berupa gambar-gambar dan foto-foto saat kegiatan belajar berlangsung. 

 

b. Tes 

Dalam menggunakan metode tes ini, peneliti menggunakan post tes agar mengetahui perbedaan kepada 

kedua kelasyang  telah di beri perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. 

2. Instrumen penelitian 

a. Cek list 

Cek list yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. 

1) Tahap rencanan yaitu membuat RPP , dan bahan ajar  

2) Tahap persiapan yaitu mengumpulkan data yang ingin deperoleh, seperti servei, mengecek data siswa, 

dan laporan hasil belajar pada semester sebelumnya. 

a) Tahap perlakuan yaitu tahap memberi perlakuan kepada kelas eksperimen sesuai dengan rancangan dan 

susunan pembelajaran yang sudah tersusun pada tahap persiapan. 

 

3) Tahaptesmenggunakan postes yaitu 

sekaligus tahapan penentu dari hasil perlakuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

b. Lembar tes 

Dalam menggunakan metode tes ini peneliti menggunakan berupa tes atau soal-soal tes bentuk pilihan 

ganda. Soal tes terdiri dari 20 item soal. 

 

Teknikanalisis data Dengan menggunakan perhitungan  statistik merupakan salah satu cara yang banyak 

manfaatnya bagi peneliti untuk menganalis data. Berikuttahapananalisisdata : 

1. Data awal 

2. Ujinormalitaspeneliti menggunakan dua macam cara yaitu pengujian normalitas dengan  probabilitas 

normal dan dengan rumus chi-kuadrat. 

3. UjihomogenitassampelPengujian homogenitas dilakukan menggunakan uji Bartlette untuk kesamaan 

rata-rata. 

4. PostesTeknik analisisnya menggunakan uji hipotesis dengan uji t. 
 

III. PEMBAHASAN 

 penulis menyajikan data menggunakan data yang didapat dalam pelaksanaan penelitian, data yang akan 

disajikan adalah data dalam bentuk tabel.. Penelitian ini dilakukan selama ±3 bulan terhitung pada 10 Oktober 

2016 sampai dengan 14 Desember 2016. Penelitian dilakukan selama 3 pertemuan saat pembelajaran 

berlangsung.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya pada pelajaran matematika 

kelas VII, peneliti memperoleh data awal dan data setelah dilakukan penelitian yaitu data awal yang berasal dari 

hasil belajar sebelumnya yang diambil dari nilai rapor sisipan dan data akhir yaitu data yang diperoleh setelah 

peneliti melakukan pembelajaran.  

1. Analisis data awal 

     Data yang digunakan untuk analisis data awal adalah data dari nilai rapor sisipan pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Adapun hasil analisis nilai rapor sisipan pada tabel 2 sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Keterangan data statistik Rapor sisipan 

Keterangan 

 

Kelas 

Eksperimen 

 VII-1 

Kontrol 

VII-2 

Nilai Maksimum 74 67 

Nilai Minimum 50 36 

Banyaknya Siswa 20 19 

Mean 63,65 53,131 

Varians 48,423 117,146 

Standar Deviasi 6,955 10,432 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata kelas eksperimen sebesar 63,65 dengan varians 48,423 

dan standart deviasi sebesar 6,955 sedangkan rata-rata data awal kelas kontrol sebesar 53,131 dengan varians 

117,146 dan standart deviasi sebesar 10,432.Selanjutnya analisis data awal terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas yang digunakan untuk sampel penelitian. Adapun langkah- langkah uji analisis data awal yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Uji normalitas data awal 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji chi kuadrat. Sampel yang diteliti dikatakan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal jika 2
hitung < 2

(1-α)(k-1) dengan taraf signifikan α = 0,05. Hasil analisis uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel 3berikut : 

 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Awal 

 

 

 

 

 

b. Pengujian homogenitas data awal 

Uji homogenitas ini digunakan untuk memperoleh apakah populasi yang digunakan adalah homogen. 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Awal 

Populasi N S2 2
hitung 

2
tabe

l 

VII-1 

Kelas eksperimen 
20 100.111 

0.824 
9,48

7 VII-2 

Kelas kontrol  
19 52.552 

 

Dengan kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika χ2
 hitung <χ2

(1-α )(k-1), dengan α = 5% dan dk =3. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) mempunyai varians yang 

homogeny. 

 

2.  Analisis data akhir postes 

     Analisis data akhir (postest) ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dan adakah pengaruh media pembelajaran rantai alur dengan metode artikulasi yang digunakan 

dalam penelitian. Data yang digunakan dalam analisis tersebut adalah data postes yang dilakukan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan. Berikut data hasil nilai postest setelah dilakukan 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

  

Tabel 5. Keterangan data statistik postes 

Keterangan Kelas 

 
Eksperimen 

VII-1 

Kontrol 

VII-2 

Nilai Maksimum 94 79 

Nilai Minimum 65 60 

Banyaknya Siswa 20 19 

Mean 83,113 70,131 

Varians 73,515 34,853 

Standar Deviasi 8,574 5.851 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata kelas eksperimen sebesar 83,113 dengan varians 73,515 

dan standart deviasi sebesar 8,574 sedangkan rata-rata data awal kelas kontrol sebesar 70,131 dengan varians 

34,853 dan standart deviasi sebesar 5,851.Setelah mengetahui nilai rata-rata dari kedua kelas maka 

Kelas 2
ta

bel 

2
hitu

ng 

Kriteria 

VII-1 

Kelas eksperimen 

9.4

87 
4,436 

Berdistribusi 

normal 

VII-2 

Kelas kontrol 

9.4

87 
3,072 

Berdistribusi 

normal 
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selanjutnyadilakukan uji hipotesis Pengujian hipotesis pada penelitian ini pada data akhir ini menggunakan uji 

kesamaan dua rata-rata satu pihak atau uji-t. uji-t.  

 

Tabel 6. Hasil perhitungan uji t 

Kelas N  S2 Sgabungan thitung ttabel 

Eksperimen 20 82,85 81,592 
7,879 4,885 1,698 

Kontrol 19 70,52 41,596 

 

Dari perhitungan uji t yang telah disajikan pada tabel 6 diperoleh bahwa thitung > ttabel yakni , sehingga H0 

ditolak oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa rata-rata hasil belajar  kelas eksperimen yang menggunakan 

media pembelajaran rantai alur dengan metode pembelajaran artikulasi lebih baik rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran ceramah. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kartika Nasional PlusSurabayaPenelitian ini dilakukan selama ±3 bulan 

terhitung pada 10 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 2016. Populasi yang digunakan adalah seluruh 

siswa kelas VII dengan sampel yang diambil adalah kelas VII- 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-2 

sebagai kelas kontrol. Tahap analisis data awal dari populasi dianalisis terlebih dahulu dengan uji normalitas dan 

homogenitas.Berdasarkan hasil analisis dari hasil tes belajar sebelumnya yaitu uji normalitas diperoleh bahwa 

data yang digunakan berdistribbusi normal dengan kriteria pengujiannya adalah H0 diterima  jikaχ2 
hitung <χ2 

(1-α,dk) 

dengan peluang  (1-α ) untuk taraf signifikan 5% dan dk= k-1. Uji homogenitas diperoleh χ2
 

hitung0,824<χ2
tabel9,487 ,dengan α = 5% dan dk =1. Ini menunjukkan varians yang sama dan homogen. Sampel 

yang diambil dalam penelitian yang dilaksanakan adalah dari siswa kelas VII Smp Kartika Nasional 

PlusSurabaya sebanyak 2 kelas dari jumlah keseluruhan kelas.Sehingga peneliti menggunakan semua kelas yang 

ada di SMP Kartika Nasional PlusSurabaya, yaitu kelas VII-1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-2 sebagai 

kelas kontrol. 

Kelas yang terpilih menjadi kelas eksperimen diberi pembelajaran menggunakan media rantai alur dan 

motode pembelajaran artikulasi. Pada kelas kontrol diberi pembelajaran dengan metode ceramah. Setelah diberi 

perlakuan pembelajaran yang berbeda, maka diperoleh hasil belajar antara dua kelas tersebut dengan rata-rata 

untuk kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran rantai alur dengan metode artikulasi adalah 

82,85 sedangakan rata-rata kelas dengan pembelajaran metode ceramah adalah 70,52. Pada analisis data akhir 

yang berupa hasil nilai postesst dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-t dengan hasil diperoleh sebesar thitung 

(4,885) > ttabel (1,688) karena thitung > ttabel maka t hitung berada di daerah penolakan Ho, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kelas yang diberi pembelajaran menggunakan media rantai alur dan metode pembelajaran 

artikulasi hasil belajarnya lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah. Berdsarkan hasil uji t yakni thitung >ttabel  yaitu dengan dk = 37 dan α = 0,05 yang berarti 

kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV diperoleh simpulan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran rantai alur dengan metode Artikulasi 

lebih baik dari dari pada rata-rata kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran  metode ceramah. Sehingga ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media 

pembelajaran rantai alur dengan metode pembelajaran Artikulasi dengan pembelajara ceramah. Karena adanya 

perbedaan hasil belajar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Rantai alur dengan metode 

pembelajaran Artikulasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kartika 

Nasional Plus Surabaya. Hal  tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran papan tulis dengan metode artikulasi dengan media 

pembelajaran rantai alur. 

 

Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi siswa 

a. pada saat pembelajaran berlangsung siswa diharapkan lebih aktif dan percaya diri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika . 

b. siswa diharapkan lebih komunikatif sehingga dapat mengembangkan kreativitas berfikir siswa. 

2. Bagi Guru 
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a. Sebagai inovasi dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pilihan dalam menerapkan media dan 

metode pembelajaran .salah satunya dengan media Rantai alur dan metode Artikulasi dalam 

melaksanakan pembelajaran sebagai pilihan alternatifnya. 

b. Dengan menerapkan media pembelajaran Rantai Alur dan metode pembelajaran Artikulasi 

pembelajaran  lebih  menarik dan guru lebih dapat mengeksplore siswa.  

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas. 

b. Dengan menerapkan media Rantai Alur dan metode pembelajaran Artikulasi diharapkan dapat 

memberikan masukan yang baik sebagai pilihan dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut 
 

V.  UCAPAN TERIMAKASIH 

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu 

dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana penelitian, pakar 

yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.  
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     Matematika mempunyai fungsi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dipahami 

dan diterapkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dari mulai pendidikan 

sekolah dasar sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. Pembelajaran matematika 

selama ini masih belum memberikan perhatian terhadap aktivitas siswa di kelas. 

Maka salah satu cara untuk siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran 

matematika adalah dengan menerapkan model pembelajaran Problem Posing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama menerapkan 

model pembelajaran Problem Posing, mengetahui hasil belajar siswa setelah 

menerapkan model pembelajaran Problem Posing, dan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap penerapan model pembelajaran Problem Posing. Penelitian ini 

dilakukan pada siswa kelas X MIPA 2 di SMA Dr. Soetomo Surabaya dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik observasi, teknik tes dan teknik angket. Teknik observasi 

digunakan untuk memperoleh data aktivitas siswa selama menerapkan model 

pembelajaran Problem Posing, dan instrumen yang digunakan adalah lembar 

observasi aktivitas siswa. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa setelah menerapkan model pembelajaran Problem Posing, dan instrumen yang 

digunakan adalah lembar soal tes hasil belajar siswa. Teknik angket digunakan untuk 

memperoleh data respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Problem 

Posing, dan instrumen yang digunakan adalah lembar angket respon siswa. Hasil 

penelitian ini disimpulkan bahwa aktivitas siswa kelas X MIPA 2 selama menerapkan 

model pembelajaran Problem Posing dinyatakan aktif pada kegiatan pembelajaran 

matematika, hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran Problem 

Posing dinyatakan tuntas secara klasikal pada kegiatan pembelajaran matematika, dan 

respon siswa kelas X MIPA 2 setelah menerapkan model pembelajaran Problem 

Posing pada kegiatan pembelajaran matematika dinyatakan sangat positif untuk setiap 

pertanyaan. 

 

Kata kunci: Problem Posing, Activities, Learning Outcomes, Response 

I. PENDAHULUAN      

Matematika memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Matematika berfungsi sebagai ilmu 

pengetahuan yang harus dipahami dan diterapkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari 

pendidikan sekolah dasar sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. 

Menurut Susanto (2013: 185)[1] matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan 

dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembelajaran matematika selama ini masih belum memberikan perhatian terhadap aktifitas siswa dikelas dengan  

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah 

matematis. Padahal kedua kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Susanto, 2013: 208) [2] istilah pemahaman berasal dari kata 

paham, yang diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun istilah pemahaman 

ini dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. 

Pengajaran yang menekankan kepada pemahaman mempunyai sedikitnya lima keuntungan berikut. 

1. Pemahaman memberikan generatif artinya bila seorang telah memahami suatu konsep, maka pengetahuan itu 

akan mengakibatkan pemahaman yang lain karena adanya jalinan antar pengetahuan yang dimiliki siswa, 

sehingga setiap pengetahuan baru melalui keterkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. 

mailto:knovyanti@yahoo.com
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2. Pemahaman memacu ingatan artinya suatu pengetahuan  yang telah dipahami dengan baik akan diatur dan 

dihubungkan secara efektif dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, melalui pengorganisasian skema 

atau pengetahuan secara lebih efisien di dalam struktur kognitif berfikir sehingga pengetahuan itu lebih 

mudah diingat. 

3. Pemahaman mengurangi banyaknya hal yang harus diingat artinya jalinan yang terbentuk antara pengetahuan 

yang satu dengan yang lain dalam struktur kognitif siswa yang mempelajarinya dengan penuh pemahaman 

merupakan jalinan yang sangat baik. Dengan memahami salah satu dari pengetahuan tersebut, maka segala 

pengetahuan yang terkait dapat diturunkan darinya, dengan demikian siswa tidak perlu mengahafalkan 

semuanya. 

4. Pemahaman meningkatkan transfer belajar artinya pemahaman suatu konsep matematika akan diperoleh 

siswa yang aktif menemukan keserupaan dari berbagai konsep tersebut. Hal ini akan membantu siswa untuk 

menganalisis apakah suatu konsep tertentu dapat diterapkan, untuk suatu kondisi tertentu. 

5. Pemahaman mempengaruhi keyakinan siswa artinya siswa yang memahami matematika dengan baik akan 

mempunyai keyakinan yang positif yang selanjutnya akan membantu perkembangan pengetahuan 

matematikanya. 

     Maka salah satu cara agar siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan siswa lebih mudah 

memahami pembelajaran terutama pada pembelajaran matematika yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem Posing. Problem Posing berasal dari dua kata yaitu “Problem” dan “Posing”. “Problem” berarti masalah 

atau soal, dan “Posing” berarti mengajukan atau membentuk. Maka dapat disimpulkan bahwa arti dari Problem 

Posing yaitu pengajuan masalah/soal. 

     Menurut Hidayati (2013: 2) pada model pembelajaran problem posing, siswa diminta untuk membuat atau 

mengajukan soal dari situasi-situasi yang diberikan. Situasi dapat berupa gambar, cerita atau informasi lain yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

     Menurut Usmanto (dalam Wijaksono, 2015: 4) [3] Tiga tipe model pembelajaran problem posing yang dapat 

dipilih guru. Pemilihan tipe ini dapat disesuaikan dengan tingkat kecerdasan para siswa( peserta didik). 

1. Problem posing tipe pre-solution posing 

Siswa membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh guru. Jadi, yang diketahui 

pada soal itu dibuat guru, sedangkan siswa membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri. 

2. Problem posing tipe within solution posing 

Siswa memecahkan pertanyaan tunggal dari guru menjadi sub-sub pertanyaan yang relevan dengan 

pertanyaan guru. 

3. Problem posing tipe post solution posing 

Siswa membuat soal yang sejenis dan menantang seperti yang dicontohkan oleh guru.  Jika guru dan siswa 

siap maka siswa dapat diminta untuk mengajukan soal yang menantang dan variatif pada pokok bahasan 

yang diterangkan guru. Siswa harus bisa menemukan jawabannya. Tetapi ingat, jika siswa gagal menemukan 

jawabannya maka guru merupakan narasumber utama bagi siswanya. Guru harus benar-benar menguasai 

materi. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Posing Pada Bidang Studi Matematika di SMA Dr. Soetomo Surabaya”. 

Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana aktivitas belajar siswa selama menerapkan 

model pembelajaran Problem Posing pada pembelajaran matematika?, bagaimana hasil belajar siswa setelah 

menerapkan model pembelajaran Problem Posing pada pembelajaran matematika?, bagaimana respon siswa 

terhadap penerapan model pembelajaran Problem Posing pada pembelajaran matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan respon siswa setelah menerapkan model 

pembelajaran Problem Posing pada pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem Posing. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Dr. Soetomo 

Surabaya dan sampel yang digunakan yaitu siswa kelas X MIPA 2. 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, teknik tes, dan teknik angket. 

Teknik observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan 

instrumen yang digunakan dalam teknik observasi ini adalah lembar observasi. Teknik tes ini digunakan untuk 

mengukur, mengevaluasi tingkat hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran Problem Posing, 

dan instrumen yang digunakan yaitu lembar soal tes. Teknik angket ini digunakan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap penerapan model pembelajaran Problem Posing, dan instrumen yang digunakan yaitu dengan 

lembar angket. 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran, data hasil tes belajar siswa dan data respon siswa 

dikumpulkan, diperhitungkan, dianalisis kemudian dijabarkan dalam bentuk penyajian data. 
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Pada analisis aktivitas siswa setelah dilakukan observasi dan mendapatkan data aktivitas siswa, maka 

dilakukan perhitungan dengan menghitung presentase aktivitas ke i (kategori aktivitas siswa yang diamati) pada 

setiap pertemuan. Setelah didapatkan presentase untuk setiap aktivitas ke i kemudian dihitung rata-rata 

presentase pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Rata-rata presentase (%) =  

 

Setelah hasil perhitungan rata-rata presentase diperoleh, kemudian hasil perhitungan tersebut dihitung rata-rata 

presentase keseluruhan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Rata-rata keseluruhan (%) =  

 

Setelah hasil rata-rata presentase keseluruhan diperoleh, kemudian hasil tersebut digunakan untuk menentukan 

apakah siswa dalam satu kelas tersebut dikatakan pasif atau aktif. Siswa dikatakan pasif jika jumlah rata-rata 

presentase dalam satu kelas < 60%. Sebaliknya, siswa dikatakan aktif jika jumlah presentase dalam satu kelas ≥ 

60%. 

Pada analisis hasil belajar siswa setelah dilakuan tes, maka dilakukan perhitungan yang sesuai perhitungan 

kurikulum 2013 dengan mencari nilai akhir untuk setiap siswa. Untuk mencari nilai akhir, yaitu dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Nilai Akhir =  

 

Setelah dilakukan perhitungan, kemudian dipredikatkan sebagai hasil belajar setiap siswa. Untuk mengetahui 

predikat hasil belajar, maka dijelaskan pada tabel 1 berikut ini: 

 

TABEL 1. RENTANG NILAI HASIL BELAJAR 

Nilai Akhir Predikat 

4 A 

3,66 A- 

3,33 B+ 

3,00 B 

2,66 B- 

2,33 C+ 

2 C 

1,66 C- 

1,33 D+ 

1 D 

(Kurniasih dan Sani, 2014:60) 

 

Setelah dilakukan perhitungan dan mengkategorikan (predikat) nilai masing-masing siswa, maka dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal dengan rumus berikut: 

 

 

Ketuntasan Klasikal = x100% 

 

 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar (ketuntasan klasikal) apabila di kelas tersebut terdapat 80% siswa yang 

telah tuntas secara individu. 
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     Pada analisis respon siswa setelah siswa memberikan respon, kemudian dilakukan perhitungan  untuk 

mengetahui banyak siswa dan presentase siswa yang memberikan respon pada setiap pertanyaan. Perhitungan 

presentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase =  

 

 

Setelah hasil diperoleh data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan ditentukan kriteria menjawab “Ya” untuk 

setiap pertanyaan, apakah penerapan model pembelajaran Problem Posing pada pertanyaan tersebut sangat 

positif, positif, kurang positif, atau negatif. Untuk mengetahui kriteria respon siswa, maka akan dijelaskan pada 

tabel 2 berikut ini: 

 

TABEL 2. KRITERIA RESPON SISWA 

Presentase Respon Siswa Kriteria 

Respon Siswa  85% Sangat positif 

70%  85% Positif 

50%  70% Kurang positif 

 50 Negatif 

 

III. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil yang diperoleh  setelah menerapkan model pembelajaran 

Problem Posing pada bidang studi matematika dengan materi Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel (SPLTV) 

untuk mengetahui aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa. Hasil penelitan ini dibuat berdasarkan 

data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Dr. Soetomo Surabaya pada kelas 

X MIPA 2 sebagai objek penelitian dengan jumlah siswa 48 siswa. 

     Setelah dilakukan penelitian, berikut adalah penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti. 

A. Data Aktivitas Siswa 

Data ini diperoleh dengan mengobservasi siswa selama proses pembelajaran dan mencatat kategori aktivitas 

siswa pada lembar observasi setiap 15 menit sekali. Hasil presentase aktivitas siswa dijelaskan pada tabel berikut 

ini: 

 

TABEL 3. PRESENTASE OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

No Aktivitas Siswa 
Presentase Rata-rata 

Presentase Pertemuan 1 Pertemuan 2 

a. 
Melakukan pengamatan atau 

penyelidikan 
87,5% 100% 93,75% 

b. 

Membaca dengan aktif 

(missal dengan pulpen di 

tangan untuk menggaris 

bawahi atau membuat 

catatan kecil atau tanda-

tanda tertentu pada teks) 

37,5% 62,5% 50% 

c. 

Mendengarkan dengan aktif 

(menunjukan respon, missal 

tersenyum atau tertawa saat 

mendengar hal-hal lucu 

yang disampaikan, 

terkagum-kagum bila 

mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

75% 75% 75% 

d. 

Berlatih (misalnya 

mencobakan sendiri konsep-

konsep missal berlatih 

dengan soal-soal) 

62,5% 50% 56,25% 
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e. 

Mencoba memecahkan 

masalah-masalah pada 

latihan soal yang 

mempunyai variasi berbeda 

dengan contoh yang 

diberikan 

50% 50% 50% 

f. 

Mampu menemukan 

kejanggalan,  kelemahan 

atau kesalahan yang 

dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau 

tugas 

37,5% 62,5% 50% 

g. Mengemukakan pendapat 50% 37,5% 43,75% 

h. Menjelaskan 50% 37,5% 43,75% 

i. Berdiskusi 87,5% 100% 93,75% 

j. Mempresentasikan laporan 100% 100% 100% 

k. 

Mengomentari dan 

menyimpulkan proses 

pembelajaran 

75% 62,5% 68,75% 

l. 

Memperbaiki kesalahan atau 

kekurangan dalam proses 

pembelajaran 

62,5% 75% 68,75% 

Rata-rata Presentase Keseluruhan 66,15% 

 

 Berdasarkan tabel 3 presentase observasi aktivitas siswa dapat dilihat bahwa pada pertemuan ke-1 dan ke-2 

memiliki 12 aktivitas siswa yang diamati. Aktivitas siswa yang mempunyai rata-rata presentase tertinggi adalah 

siswa mempresentasikan laporan dengan rata-rata presentase sebesar 100%, selanjutnya diikuti oleh siswa yang 

melakukan pengamatan atau penyelidikan dengan rata-rata presentase sebesar 93,75%, kemudian siswa 

berdiskusi dengan rata-rata presentase sebesar 93,75%, siswa mendengarkan dengan aktif 75%, siswa 

mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran dengan rata-rata presentase sebesar 93,75%, siswa 

memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran dengan rata-rata presentase sebesar 93,75%, 

siswa berlatih 56,25%, siswa mencoba memecahkan masalah-masalah pada latihan soal yang mempunyai variasi 

berbeda dengan contoh yang diberikan dengan rata-rata presentase sebesar 50%, siswa mampu menemukan 

kejanggalan,  kelemahan atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam menyelesaikan soal atau tugas 

mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran dengan rata-rata presentase sebesar 50%, siswa 

mengemukakan pendapat, dan siswa menjelaskan dengan rata-rata presentase sebesar 43,75%, siswa menjelaskan 

dengan rata-rata presentase sebesar 43,75%. 

Dengan demikian aktivitas siswa pada penerapan model pembelajaran Problem Posing yang paling banyak 

dilakukan siswa adalah siswa mempresentasikan laporan. Dengan siswa mempresentasikan laporannya, maka 

siswa tersebut belajar percaya diri untuk mengemukakan hasil pekerjaannya didepan kelas, dan untuk siswa 

lainnya dapat mengetahui, mengkoreksi, atau menyanggah hasil yang dikerjakan oleh temannya. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka rata-rata presentase keseluruhan memperoleh presentase sebesar 

82,45%. 

B. Data Hasil Belajar Siswa 

 Data ini diperoleh setelah siswa mengerjakan soal tes selama 60 menit secara individu. Peneliti memberikan 

5 soal uraian. Dari 48 siswa hanya 45 siswa yang mengikuti tes, sedangkan 3 siswa lainnya tidak mengikuti 

dikkarenakan tidak masuk sekolah. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada hasil belajar siswa dapat diuraikan bahwa siswa kelas X MIPA 2 yang 

mengikuti tes hasil belajar sebanyak 45 siswa. Dari 45 siswa yang mendapatkan predikat A sebanyak 22 siswa 

karena mendapatkan nilai rata-rata antara 3,80 sampai dengan 4,00. Siswa yang mendapatkan predikat A- 

sebanyak 5 siswa karena mendapatkan nilai rata-rata antara 3,40 sampai dengan 3,60. Siswa yang mendapatkan 

predikat B+ sebanyak 3 siswa karena mendapatkan nilai rata-rata 3,20. Siswa yang mendapatkan predikat B 

sebanyak 4 siswa karena mendapatkan nilai rata-rata 2,80. Siswa yang mendapatkan predikat B- sebanyak 4 

siswa karena mendapatkan nilai rata-rata antara 2,40 sampai dengan 2,60. Siswa yang mendapatkan predikat C 

sebanyak 7 siswa karena mendapatkan nilai rata-rata antara 1,60 sampai dengan 2,00. 

Dari pembahasan diatas, dari 45 siswa yang mengikuti tes hasil belajar 38 siswa dikatakan tuntas belajar, 

karena siswa tersebut memperoleh predikat B- sampai dengan A. Sedangkan 7 siswa lainnya dikatakan tidak 

tuntas belajar, karena siswa tersebut memperoleh predikat C. Setelah diperhitungkan, dapat diketahui ketuntasan 

belajar secara klasikal dengan presentase sebesar 84,44%.  
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C. Data Respon Siswa 

     Data respon siswa ini diisi oleh 45 siswa setelah siswa mengisi lembar respon siswa  yang diberikan oleh 

peneliti. Peneliti memberikan 15 pertanyaan untuk dijawab oleh siswa dengan memberikan tanda centang pada 

salah satu dari dua respon yaitu “YA” dan “TIDAK”. 

     Berdasarkan hasil penelitian pada respon siswa dapat diuraikan bahwa siswa yang menjawab “Ya” pada 

pertanyaan saya merasa puas adanya pembelajaran  pada hari ini memperoleh presentase sebesar 95,56%, 

pembelajaran hari ini dapat menghilangkan rasa bosan saat proses kegiatan belajar mengajar memperoleh 

presentase sebesar 91,11%, pembelajaran hari ini dapat memotivasi saya untuk belajar semakin meningkat 

memperoleh presentase sebesar 97,78%, pembelajaran hari ini membuat saya semangat untuk mempelajari 

matematika di rumah memperoleh presentase sebesar 88,89%, pembelajaran hari ini membuat saya menjadi 

sering bekerja sama dengan teman dalam pembelajaran memperoleh presentase sebesar 93,33%, pembelajaran 

hari ini membuat saya bersungguh- sungguh mempelajari materi pelajaran Matematika memperoleh presentase 

sebesar 95,56%, pembelajaran hari ini membuat keingin tahuan saya besar terhadap materi pelajaran Matematika 

memperoleh presentase sebesar 97,78%, saya setuju bahwa pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang 

efektif dan inovatif memperoleh presentase sebesar 88,89%, saya merasa lebih berkonsentrasi mengikuti 

pembelajaran hari ini memperoleh presentase sebesar 86,67%, dengan pembelajaran hari ini saya lebih mudah 

memahami materi pelajaran Matematika memperoleh presentase sebesar 84,44%, saya yakin pembelajaran hari 

ini dapat meningkatkan hasil belajar saya memperoleh presentase sebesar 95,56%, dalam pembelajaran hari ini 

Setiap anggota kelompok bisa saling berpartisipasi dan memberi penilaian memperoleh presentase sebesar 

95,56%, dalam pembelajaran hari ini Setiap anggota kelompok bisa saling mendengarkan pendapat satu sama lain 

memperoleh presentase sebesar 95,56%, pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan saya memperoleh 

presentase sebesar 97,78%, saya lebih aktif menyelesaikan masalah  dengan cara diskusi kelompok memperoleh 

presentase sebesar 91,11%. 

     Dari pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa rata-rata yang menjawab “YA” pada setiap 

pertanyaan memperoleh rata-rata presentase  85%. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMA Dr. Soetomo Surabaya, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa kelas X MIPA 2 selama menerapkan model pembelajaran Problem Posing dinyatakan 

aktif pada kegiatan pembelajaran matematika. 

2. Hasil belajar siswa kelas X MIPA 2 setelah menerapkan model pembelajaran Problem Posing 

dinyatakan tuntas secara klasikal pada kegiatan pembelajaran matematika. 

3. Respon siswa kelas X MIPA 2 setelah menerapkan model pembelajaran Problem Posing pada kegiatan 

pembelajaran matematika dinyatakan sangat positif untuk setiap pertanyaan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru yang mengajar dapat menggunakan model pembelajaran Problem Posing karena dengan 

model ini siswa jadi lebih aktif pada saat siswa berdiskusi untuk membuat soal baru, dan siswa juga 

lebih mudah memecahkan masalah dengan berkelompok. Bahkan siswa menjadi lebih aktif pada saat 

siswa mempresentasikan laporannya didepan kelas. 

2. Pada saat mengajar, diharapkan bagi guru untuk memberikan contoh dengan penyelesaian yang lebih 

singkat agar siswa lebih mudah memahami materi yang dijelaskan, atau memberikan materi yang 

singkat namun mudah dipahami oleh siswa. 
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Penelitian ini didasari oleh banyaknya siswa dengan hasil belajar matematika yang 

rendah. Seperti halnya masalah yang dihadapi siswa kelas VIII SMP YPM 2 

Sukodono, banykanya siswa yang pasif dalam pembelajaran membuat para siswa 

mendapatkan nilai di bawah standar nilai yang telah ditentukan sekolah, oleh karena 

itu guru harus lebih inovatif saat menerapkan model pembelajaran di dalam kelas 

agar hasil belajar lebih maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian Quasi Experimental Design. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode tes yaitu pre-test dan post-test. Dengan populasi 

seluruh siswa SMP YPM 2 Sukodono kelas VIII berjumlah 8 kelas. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling menghasilkan dua 

kelas yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dengan 36 siswa dan VIII C 

sebagai kelas kontrol dengan 38 siswa. Instrumen untuk menganalisis data pada 

penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Kesamaan Dua Varians 

(Homogenitas), dan Uji-t. Menurut analisis data kemampuan awal matematika 

menunjukkan kedua kelompok sampel sama-sama berdistribusi normal dan homogen. 

Kemudian, diperoleh  sebesar 5,385 dan  sebesar 1,99346 sehingga 

. Hal ini berarti  ditolak dan  diterima sehingga terdapat perbedaan 

hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dengan model pembelajaran konvensional pada siswa YPM 2 Sukodono 

kelas VIII. Karena terdapat perbedaan hasil belajar matematika, maka ada pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap hasil belajar materi persamaan 

kuadrat kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono tahun ajaran 2016/2017. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.  

 

Kata kunci : Hasil Belajar, TPS, Pembelajaran Konvensional 
 

I. PENDAHULUAN 

Di era yang modern ini peran teknologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi modern 

mengembangkan daya pikir manusia. Ilmu yang mendasari kemajuan dibidang teknologi adalah matematika. 

Oleh karena itu, matematika perlu dipelajari dan dipahami untuk dapat mengembangkan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

Kemampuan anak sejak dini untuk menguasai matematika sangat diperlukan untuk dapat menciptakan 

teknologi dimasa depan. Mengingat pentingnya peranan matematika, pemerintah berupaya meningkatkan sistem 

pengajaran matematika. Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan penyempurnaan kurikulum 

matematika, dengan mengamanatkan kepada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk 

mengembangkan kurikulum. Salah satu tujuan kurikulum pelajaran matematika yaitu agar peserta didik 

memiliki kemampuan memahami pembelajaran matematika. 

(Dalam Monika Intan, 2016) yang berjudul pengaruh strategi Think Pair Share dan Numbered Heads 

Together terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan siswa. Berdasarkan hasil observasi penelitian, 

nilai mata pelajaran matematika ditingkat sekolah menengah atas khususnya di SMA Negeri 1 Kartasura masih 

rendah. Kenyataan ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

matematika 72, sebesar 60% siswa belum memenuhi KKM dan 40% sudah memenuhi KKM. Guru dituntut 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika, maka guru menjadikan pembelajaran yang lebih inovatif dan 

mailto:renita8595@yahoo.com
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mendorong siswa supaya belajar lebih optimal baik di dalam belajar mandiri maupun di dalam pembelajaran di 

kelas.[1]  

Seperti halnya masalah yang dihadapi siswa kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono, banykanya siswa yang 

pasif dalam pembelajaran membuat para siswa mendapatkan nilai di bawah standar nilai yang telah ditentukan 

sekolah, oleh karena itu guru harus lebih inovatif saat menerapkan model pembelajaran di dalam kelas agar hasil 

belajar lebih maksimal. 

Berkaitan dengan masalah di atas perlu adanya model pembelajaran yang tepat. Maka tipe pembelajaran 

yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Tipe ini relatif 

sederhana, tidak menyita waktu yang lama untuk mengatur tempat duduk, melatih siswa untuk berani 

berpendapat, menghargai pendapat teman, dan memberi waktu lebih banyak kepada siswa untuk berfikir 

dibandingkan dengan tipe pembelajaran kooperatif yang lain. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit, yaitu:  

a. Berpikir (Thinking)  

Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran, kemudian siswa diberi waktu untuk 

memahami sendiri masalah yang dihadapi. Merenungkan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.  

b. Berpasangan (Pairing)  

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada 

tahap pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban atau meyatukan pendapat mereka 

sehingga didapatkan solusi terbaik. 

c. Berbagi (Sharing)  

Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang 

telah mereka bicarakan. Hal ini dapat dilakukan oleh pasangan maka diharapkan semua pasangan bisa berbagi 

(Sriudin, dalam Helda, 2014).[2] 

Dengan mengacu pada uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Terhadap Hasil Belajar Materi Persamaan Kuadrat Kelas VIII SMP YPM 2 

Sukodono Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini “Adakah pengaruh model pembelajaran (Kooperatif Tipe TPS dan 

Konvensional) terhadap hasil belajar materi persamaan kuadrat kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono tahun ajaran 

2016/2017?”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran (Kooperatif Tipe TPS dan 

Konvensional) terhadap hasil belajar materi persamaan kuadrat kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono tahun ajaran 

2016/2017.  

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil belajar siswa lebih optimal karena siswa terlatih bertukar pendapat 

dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah, serta melatih 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi guru atau 

calon guru tentang model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 

  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah Quasi Experimental Desaign atau eksperimen semu.  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Tempat penelitian di SMP 

YPM 2 Sukodono dengan pengambilan data pada bulan Oktober 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono yang terdiri dari delapan kelas yaitu kelas VIII A hingga kelas VIII H. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang dipilih sebagai 

subjek penelitian adalah siswa kelas VIII C sebagai kontrol dan kelas VIII A sebagai kelas eksperimen.  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, 

RPP, materi ajar, lembar kegiatan peserta didik, kuis, dan perangkat tes atau soal. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah menggunakan metode tes yaitu pre-test dan post-test. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan berbentuk tes. Tes diberikan dua kali yaitu sebelum perlakuan 

penelitian (pre-test) yang terdiri dari 5 butir soal uraian dan sesudah perlakuan penelitian (post-test) yang terdiri 

dari 7 butir soal uraian. Validasi soal dengan meminta pertimbangan kepada guru matematika dan dosen 

pendidikan matematika yang dipandang ahli mengenai kesesuaian antara kisi-kisi dengan soal. Dengan asumsi 

bahwa guru pelajaran matematika kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono mengetahui dengan benar kurikulum SMP, 

maka validitas tes dilakukan oleh guru pamong dan ketua program studi pendidikan metematika Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan uji 

t. 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar berdistribusi normal atau tidak. Uji 

ini menggunakan uji Chi-Kuadrat: 
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Uji kesamaan dua varians (Homogenitas) digunakan untuk mengetahui apakah data skor tes hasil belajar 

matematika siswa yang diperoleh memiliki varians sama atau sebaliknya. 

Menurut Sugiyono (2012:276). Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 

 
Setelah data diketahui berdistribusi normal dan homogen maka dilanjukan dengan uji hipotesis dengan 

menggunkan uji t untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan rumus :[3] 

 
 

III. PEMBAHASAN 

Menurut analisis data kemampuan awal matematika menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama-sama berdistribusi normal dan homogen. Hal ini juga 

terjadi pada aanalisis data hasil belajar karena Fhitung=  1,236 < Ftabel = 5,05, begitu juga dengan uji normalitas 

yang dilakukan diperoleh bahwa baik kelompok eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama berdistribusi 

normal karena x2
hitung < x2

tabel. 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan di atas diperoleh rata-rata nilai dari kelas eksperimen 

yaitu  lebih besar dari pada rata-rata nilai kontrol yaitu , hal ini menunjukkan bahwa 

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih baik dari pada kelas 

kontrol dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Pada analisis data diatas dengan menggunakan rumus uji-t diperoleh thitung = 5,385 dan ttabel = 1,99346 

dengan dk = (36 + 38 – 2) = 72 dan taraf signifikan = 5%, sehingga thitung = 5,385  ttabel = 1,99346, sehingga 

terjadi penolakan pada H0 dan penerimaan H1, karena terjadi penerimaan H1 maka ada perbedaan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, karena ada perbedaan hasil belajar matematika yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP YPM 2 Sukodono, sehingga adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dan model pembelajarn konvesnional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP YPM 2 

Sukodono. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Adanya pengaruh 

hasil belajar matematika antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair share (TPS) dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional”. 

 

Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada pembaca adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah hendaknya dapat menyediakan serta memfasilitasi guna memberikan kesempatan bagi guru 

dalam menerapkan serta mengembangkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS untuk 

menunjang hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru  

a. Hendaknya seorang guru mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dalam proses belajar mengajar 

agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

guru harus kreatif serta siap memilih topik yang benar-benar bisa dikaitkan dengan lingkungan yang ada 

disekitar sehingga proses belajar mengajar dapat diperoleh hasil yang maksimal. 

c. Guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS karena cukup 

efektif membantu siswa belajar mandiri sehingga mampu mengaitkanya dengan ligkungan sekitar. 

3. Bagi Siswa   

Sebaiknya siswa dapat menggali pengetahuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan, kemandirian, dan mampu 

menerapkan konsep dasar dari suatu materi.  

4. Bagi Peneliti 
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a. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS agar dapat mempersiapkan instrumen penelitian dan perangkat 

pembelajaran yang lebih baik sehingga hasil belajar matematika siswa dapat meningkat melebihi penelitian 

yang telah dilakukan. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas. Penulis 

berharap, para peneliti/ calon peneliti dapat meneruskan atau mengembangkan penelitian ini untuk variabel-

variabel lain yang sejenis atau pendekatan pembelajaran lain yang lebih inovatif, sehingga dapat menambah 

wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dan pendidikan pada umumnya. 

 

V. UCAPAN TERIMAKASIH 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataaan bahwa penyebab  utama rendahnya 

mutu pendidikan adalah metode pengajaran yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran yang tidak efektif merupakan model 

pembelajaran yang tidak menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga 

siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menyelidiki Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap 

hasil belajar siswa. Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan kemampuan 

berpikir siswa yang betul- betul optimal melalui proses kerja kelompok, sehingga 

siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi 

dengan kemandirian dan percaya diri. Rancangan penelitiannya menggunakan desain 

penelitian eksperimen. Model desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model desain The one-shot case study. Dalam desain ini, salah satu kelompok 

dikenakan perlakukan tertentu (variabel bebas), kemudian dilakukan pengukuran 

terhadap variabel terikatnya. Pengambilan sampel dilakukan secara random. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi dan tes. 

Pengambilan data dengan  metode dokumentasi untuk mengetahui daftar nama siswa 

yang menjadi sampel penelitian, daftar nama siswa kelas uji coba, daftar nilai siswa 

sebelum pembelajaran berbasis masalah diterapkan. Sedangkan pengambilan data 

dengan pemberian tes kemampuan dilakukan pada akhir penelitian. Rata-rata 

kemampuan awal siswa adalah 66,3 dan rata- rata tes hasil belajar siswa setelah diberi 

perlakuan adalah 85,3. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 

setelah diberi perlakuan lebih baik dibandingkan kemampuan awal siswa. Di samping 

itu hasil uji hipotesis menggunakan uji t menunjukan bahwa  berada pada 

daerah penolakan  yaitu , maka  ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa model pembelajaran model 

Pembelajaran berbasis masalah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa di SMP DAPENA 1 Surabaya. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar, Kemampuan berpikir 
. 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar, untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, inovatif, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk hidup lebih baik dalam keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan sangat kompetitif.  

Di samping itu, matematika memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan daya pikir manusia dan 

menjadi dasar perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, untuk menguasai dan mencipta teknologi di 

masa depan, diperlukan penguasaan dan pemahaman matematika sejak dini. Penguasan matematika secara baik 

sejak dini perlu ditanamkan supaya konsep-konsep dasar matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam 
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kehidupan sehari- hari. Dengan memahami konsep dasar matematika, siswa akan memiliki bekal untuk 

menguak perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pesat dewasa ini. 

Kenyataan selama ini menggambarkan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia masih sangat 

jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari persentase  capaian kemampuan matematika peserta  didik  setiap  negara  

yang  mencapai  level  rendah  menurut  benchmark internasional  TIMSS  2011. Hasilnya  menyatakan bahwa 

peserta didik Indonesia berhasil mencapai level ini sebesar 43%. Rendahnya persentase pencapaian peserta didik   

Indonesia pada level rendah, perlu mendapat perhatian, dan perbaikan pada perencanaan  dan  pelaksanaan 

pembelajaran yang  sesuai  dengan  tujuan  pembelajaran yang telah direncanakan.  

Rendahnya hasil belajar mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah dan belum optimal dalam 

pembelajaran matematika di sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suryandari 

(2011:2)[1]. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika di sekolah siswa 

cenderung satu arah, tidak ada hubungan timbal balik dari siswa atau berpusat pada guru (teacher oriented), 

chalk and talk. Hal ini menunjukan bahwa guru masih menerapkan sistem pembelajaran yang bersifat 

pengalihan pengetahuan dari guru ke siswa.  

Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang relevan dan merupakan solusi untuk 

menumbuhkembangkan kreatifitas dan daya berpikir kritis siswa dalam mengahadapi persoalan-persoalan dalam 

pembelajaran matematika. Model pembelajaran ini mempunyai banyak keunggulan jika dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Keunggulan yang dimaksud antara lain lebih menyiapkan siswa untuk menghadapi 

masalah pada situasi dunia nyata, memungkinkan siswa menjadi produsen pengetahuan, dan dapat membantu 

siswa mengembangkan komunikasi, penalaran, dan keterampilan berpikir kritis.  

Menurut Tan (dalam Rusman, 2012:232) [2] Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan 

berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, 

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. 

Sementara itu, Rusman (2012: 232-233)[3] mengemukakan sepuluh 

karakteristik model Pembelajaran berbasis masalah, yaitu: (1) permasalahan menjadi awal dalam pembelajaran; 

(2) permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata; (3) permasalahan membutuhkan 

perspektif ganda; (4) permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa; (5) belajar pengarahan 

diri menjadi hal yang utama; 6) pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam merupakan proses yang 

penting dalam pembelajaran berbasis masalah; (7) belajar melalui kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif; (8) 

pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi 

pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9) keterbukaan dalam proses pembelajaran 

berbasis masalah meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar; dan (10) Pembeljaran berbasis 

masalah melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

Tujuan pengguanaan model pembelajaran berbasis masalah adalah untuk memberikan kemampuan dasar 

dan teknik kepada siswa agar mampu memecahkan masalah, ketimbang hanya dicekoki dengan sejumlah data 

dan informasi yang harus dihafalkan.dengan metode mengajar ini, pendidik memberikan bekal kepada siswa 

tentang kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kaidah ilmiah tentang teknik dan 

langkah- langkah berpikir kritis dan rasional. Bekal kemampuan tentang kaidah dasar dan teknik- teknik 

pemecahan masalah tersebut akan sangat bermanfaat bagi peserta untuk diterapkan dalam proses pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari- hari. (Suyanto.2013:154) [4] 

Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak- 

banyaknya pada siswa, melainkan untuk: a.) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan pemecahan masalah, b.) Mempelajari peranan orang dewasa yang autentik, c.) Menjadi pembelajar 

yang mandiri.  

Dalam pembelajaran berbasis masalah ada 5 fase yang harus dilakukan adalah: 1.) Berorientasi pada siswa, 

2.) Mengorganisasi siswa untuk belajar, 3.) Membimbing pengalaman individual maupun kelompok, 4.) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 5.) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Jadi, Model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah 

yang terjadi dalam kehidupan nyata untuk memulai suatu pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

diawali dengan adanya masalah yang kompleks, kemudian siswa mengupas masalah yang kompleks itu satu per 

satu sehingga menemukan penyelesaian dari masalah yang kompleks tersebut. 

Sementara itu, Hasil belajar merupakan kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Hamalik (dalam Kusnandar, 2014: 62) [5] menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan pola- pola perbuatan, 

nilai- nilai, pengertian- pengertian, dan sikap- sikap, serta kemampuan peserta didik. 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Menurut Dimyati Mahmud (dalam Restian, 2015: 

169) [6], menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut: a.) Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, yang terdiri dari N. Ach (Need for Achievement) 

yaitu kebutuhan atau dorongan atau motif untuk berprestasi, b.) Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 
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si pelajar. Hal ini berupa sarana dan presarana, situasi lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan 

masyarakat.  

Jadi, Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti serangkaian kegiatan 

instruksional tertentu. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa erat kaitannya dengan rumusan instruksional yang 

direncanakan oleh guru sebelumnya. Hasil dan bukti belajar ialah adanya materi yang diajarkan yang sudah 

diterima siswa. Bahan tingkah laku orang yang belajar yang terjadi karena proses kematangan dan hasil belajar 

bersifat relatif menetap, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model desain 

penelitian eksperimen. Model desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

desain The one-shot case study. Dalam desain ini, salah satu kelompok dikenakan perlakukan tertentu (variabel 

bebas), kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel terikatnya. Di sini peneliti hanya memberikan satu 

kali perlakuan (X) yang diperkirakan sudah memiliki pengaruh (Zainal Arifin, 2011: 76- 80).  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX di SMP DAPENA 1 Surabaya. 

Sampelnya adalah siswa kelas IX A. Dimana sampel ini diambil secara random. Di mana pengambilan 

anggotannya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tes  dan teknik dokmentasi dalam menjaring data 

penelitian. Teknik tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mrngukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto.2012:46). Tes ini dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai dan memahami materi serta untuk mengetahui perolehan nilai sebagai 

indikator hasil belajar siswa. Tes ini merupakan treatment/ post test terdiri dari 5 butir soal uraian. Post test 

dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah.  

Sedangkan teknik dokumentasi yaitu mencari data mengeani hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. (Suharsimi 

Arikunto. 2014: 274). Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui daftar nama siswa yang 

menjadi sampel penelitian, daftar nama siswa kelas uji coba, daftar nilai siswa sebelum pembelajaran berbasis 

masalah diterapkan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji-T untuk mengukur kebenaran hipotesis. Uji T digunakan 

untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah  lebih baik 

daripada hasil belajar sebelum menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah. Rumus yang digunakan 

sebagai berikut: 

 
(Arikunto Suharsimi, 2014: 349-350) 

t      : harga statistik yang diuji t 

 : Mean dari perbedaan nilai sebelum perlakuan dengan nilai sesudah perlakuan (sesudah- sebelum) 

 : deviasi masing- masing subjek (d-Md) 

: Jumlah kuadrat deviasi 

 : jumlah subjek pada sampel 

d.b  : ditentukan dengan N-1 

penyajian hipotesis dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan  dan  

: : tidak ada perbedaan nilai kemampuan awal siswa dengan nilai hasil belajar siswa setelah diberi 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

: : ada perbedaan antara nilai kemampuan awal siswa dengan hasil belajar matematika pada materi 

bangun ruang sisi lengkung menggunakan metode Pembelajaran Berbasis Masalah 

2. Menentukan  dengan statistik uji yaitu Uji t 

3. Menentukan taraf signifikan  yaitu  atau 5 %serta derajat kebebasannya (db) dengan rumus 

 

4. Menentukan daerah penolakan  

5. Kesimpulan:  ditolak atau diterima. 
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III. PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian dari hasil perhitungan rata- rata menunjukan bahwa rata- rata nilai siswa sebelum 

dilakukan perlakuan adalah 66,3 dan rata- rata hasil belajar setelah model pembelajaran berbasis masalah 

diterapkan adalah 85,3. Ini berarti adanya perbedaan yang signifikan antara nilai kemampuan awal siswa dengan 

hasil belajar setelah Pembelajaran Berbasis Masalah diterapkan.  

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa  berada di daerah penolakan dimana 

, maka  ditolak Karena  ditolak maka  diterima berarti ada perbedaan 

kemampuan awal siswa denga hasil belajar matematika siswa kelas IX SMP DAPENA 1 Surabaya pada materi 

bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Berdasarkan analisis data melalui pengujian hipotesis bahwa model pembelajaran berbasis masalah 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP DAPENA 1 Surabaya.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan suatu model pembelajaran yang melatih siswa untuk 

memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir siswa yang betul- betul optimal melalui proses kerja 

kelmpok, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi dengan 

kemandirian dan percaya diri. 

Dari hasil analisis menunjukan bahwa rata-rata kemampuan awal siswa adalah 66,3 dan rata- rata tes hasil 

belajar siswa setelah diberi perlakuan adalah 85,3. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 

setelah diberi perlakuan lebih baik dibandingkan kemampuan awal siswa. Di samping itu hasil uji hipotesis 

menggunakan uji t menunjukan bahwa  berada pada daerah penolakan  yaitu 

, maka  ditolak. Karena  ditolak maka  diterima.  

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa 

di SMP DAPENA 1 Surabaya tahun ajaran 201 . 

Dengan mengacu pada kesimpulan di atas maka peneliti mengarapkan supaya: 1.) Menjadikan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai pilihan utama dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika di 

sekolah, 2.) Untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

memerlukan persiapan yang cukup baik. Sehingga dalam pelaksanaannya baik guru maupun siswa dapat bekerja 

sama dengan baik. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena rendahnya hasil belajar matematika siswa 

SMP Jalan Jawa Surabaya jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Hal ini 

disebabkan karena faktor internal siswa khususnya (aspek psikologis), yang kurang 

dari dalam diri siswa terhadap pelajaran matematika. Tugas seorang pendidik adalah 

bagaimana cara membangkitkan minat belajar siswanya agar mampu  memenuhi 

target yang ingin dicapai. Untuk membangkitkan minat belajar tersebut seorang 

pendidik harus memiliki cara khusus dalam proses pembelajaran, baik dalam 

pendekatan maupun model pembelajaran yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk 

membangkitkan minat belajar siswa, peneliti menggunakan model pembelajaran CTL 

dalam membantu siswa memahami materi yang diberikan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya”? Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri atas tiga kelas dan yang terpilih sebagai 

sampelnya adalah kelas VIII C diperoleh dengan cara random sampling (acak). Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 instrumen penilaian 

yaitu angket dan tes, untuk memperoleh hasil penelitian teknik analisis data yang 

digunakan adalah korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukan “ada 

pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Jalan 

Jawa Surabaya”  hasil ini berdasarkan pada interprestasi koefisien korelasi yang 

ditunjukan  interprestasinya kuat untuk N = 29  taraf kesalahan 5%. 

Ketentuannya bila  maka  diterima oleh karena harga  untuk 

N = 29 adalah 0,367 maka  di tolak dan  diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa “Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya”. 

 

Kata Kunci: minat balajar, hasil belajar, matematika. 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang terutama masyarakat zaman 

sekarang dimana pendidikan itu sendiri dapat membuat seseorang menjadi orang yang terpandang dimata 

masyarakat dan juga menjadi orang yang sukses. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari disekolah dari dulu 

hingga sekarang adalah matematika dimana matematika itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang 

dinilai dapat memberikan konstribusi positif dalam memacu IPTEK, sehingga sangat penting dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk mengarah kepada tujuan 

pendidikan yang diharapkan, maka dimulai dari mendorong siswa agar membangkitkan minat belajar terhadap 

pembelajaran matematika. Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari hasil yang di capai oleh siswa. Dan 

keberhasilan siswa merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pendidik yang tidak terlepas dari bimbingan 

serta kesabarannya dalam mengajar. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dari faktor internal salah satunya adalah minat belajar siswa 

yang muncul dari dalam diri siswa terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Referensi [1]“Minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Ini berarti bahwa minat itu 

tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri dan pasti akan mencoba melakukan hal yang dianggapnya menarik 

tersebut dengan segenap perasaannya dan ini akan membuat apa yang dilakukannya itu mendapatkan hasil 
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sesuai yang yang diharapkan.  “Minat ini timbul apabila murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan 

kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya”[2]. 

 Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki minat yang tinggi akan melakukan suatu kegiatan 

yang diminatinya dengan senang dan akan selalu konsisten dengan kegiatan tersebut. Sehingga minat menjadi 

unsur penting dalam keberhasilan suatu kegiatan yang dijalani. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang 

membantu dan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, maka minat harus ada dalam diri 

seseorang, sebab minat merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan. 

 Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas dapat merumuskan suatu masalah yaitu: 

“Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa materi persamaan garis lurus di 

kelas VIII-C SMP Jalan Jawa Surabaya”? Dalam suatu penelitian tentu kita punya target atau tujuan tertentu 

yang ingin kita ketahui. Dan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui Ada tidaknya pengaruh 

minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa materi persamaan garis lurus di kelas VIII-C SMP Jalan 

Jawa Surabaya. Manfaat penelitian ini yakni menambah wawasan penulis, sekaligus memperoleh pengetahuan 

empirik mengenai pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar  siswa. Sedangkan bagi pendidik agar lebih 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan.  

 

II. METODE PENELITIAN 

 
 Rancangan penelitian disebut sebagai struktur, karena rancangan penelitian itu melakukan strukturisasi 

penelitian, dimana dalam rancangan penelitian  tergambar model atau paradigma operasionalisasi variabel 

penelitian dengan mengidentifikasi jenis dan sifat variabel serta hubungan antar variabel tersebut.  

 

 

 

 
            [3] 

Gambar 3.1 

Bagan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

 

Keterangan :   

X =  Minat Belajar  

Y =  Prestasi belajar Siswa 

 Referensi [4] “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII SMP  Jalan Jawa surabaya. Sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas  VIII C SMP 

Jalan Jawa Surabaya yang berjumlah 29 orang. Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan tes dan angket. Tes digunakan untuk memperoleh data terkait variabel terikat yakni hasil belajar 

matematika. Dan angket digunakan untuk memperoleh data mengenai variabel bebas yaitu minat belajar. Dalam 

penelitian kuantitatif teknik analisis datanya menggunakan statistik. Dan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan rumus statistik korelasi product-moment, dengan rumus sebagai berikut:  

 
Keterangan :  

 =  koefisien korelasi pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. 

N   =  banyaknya sampel 

X = nilai dari angket 

Y = nilai tes 

 

III. PEMBAHASAN 

  

 Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah 

menganalisis data yang diperoleh dengan disajikan dalam bentuk table korelasi product moment untuk menguji 

hipotesis yang peneliti ajukan sehingga akan mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.  

 Dalam hal ini variabel (X) merupakan data angket minat belajar siswa sedangkan variabel (Y) merupakan 

data hasil belajar matematika siswa pada sub bab persamaan garis lurus. Karena dalam penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment maka data akan ditabulasikan sebagai berikut:  

 

 

 

X     Y 
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Tabel 1. Hubungan minat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika  

siswa kelas VIII-C SMP JALAN JAWA Surabaya 

No X Y X2 Y2 XY 

1 73 84 5329 7056 6132 

2 72 85 5184 7225 6120 

3 77 90 5929 8100 6930 

4 79 98 6241 9604 7742 

5 76 86 5776 7396 6536 

6 58 70 3364 4900 4060 

7 77 86 5929 7396 6622 

8 70 78 4900 6084 5460 

9 72 80 5184 6400 5760 

10 76 84 5776 7056 6384 

11 67 80 4489 6400 5360 

12 70 86 4900 7396 6020 

13 74 84 5476 7056 6216 

14 76 90 5776 8100 6840 

15 72 84 5184 7056 6048 

16 67 80 4489 6400 5360 

17 66 84 4356 7056 5544 

18 76 78 5776 6084 5928 

19 77 86 5929 7396 6622 

20 70 80 4900 6400 5600 

21 70 80 4900 6400 5600 

22 71 86 5041 7396 6106 

23 72 80 5184 6400 5760 

24 68 84 4624 7056 5712 

25 71 85 5041 7225 6035 

26 70 87 4900 7569 6090 

27 68 88 4624 7744 5984 

28 73 86 5329 7396 6278 

29 77 86 5929 7396 6622 

Σ(Jumlah) 2085 2435 150459 205143 175471 

 

 Setelah data diatas di tabulasi maka langkah selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa atau untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan adalah 

dengan memasukan data yang sudah ditabulasi diatas kedalam rumus korelasi product moment sebagai berikut:  
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 Setelah data yang tekumpul diolah dengan menggunakan analisis korelasi product moment maka langkah 

selanjutnya adalah melihat hubungan antara kedua variabel dengan menggunakan kriteria koefisien korelasi 

sebagai berikut:  

Tabel 2.  Interprestasi Korelasi Product Moment 

Besar Nilai  (Koefisien Korelasi) Interprestasi 

 
Sangat Tinggi 

 Tinggi 

 Cukup 

 
Rendah 

 Sangat Rendah 

  

 Berdasarkan tabel kriteria koefisien korelasi diatas dapat ditunjukkan bahwa hasil perhitungan  

memiliki interprestasi yang tinggi. Ini berarti bahwa minat belajar memiliki pengaruh yang cukup tinggi 

terhadap prestasi belajar seseorang. 

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagi berikut:  

1. Menentukan Hipotesis 

     :  (tidak ada pengaruh antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas   VIII-C pokok bahasan Persamaan Garis Lurus) 

    :   (ada pengaruh antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII-

C pokok bahasan Persamaan Garis Lurus) 

2. Menentukan taraf signifikan 

Dalam penelitian ini taraf signifikan yang digunakan adalah  dengan jumlah subjek penelitian 

(N) = 29 dengan nilai pada = 0,367. 

3. Perhitungan Nilai  

 Dari hasil analisis dengan menggunakan korelasi product moment ditemukan hasil = 0,652 

4. Kriteria Pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Daerah Hasil Uji Hipotesis 

 

diterima apabila  

 ditolak apabila  

5.  Kesimpulan  

 Dari hasil  dengan taraf signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa 

 ditolak dan  diterima. Ini berarti bahwa hipotesis yang penulis ajukan menunjukan “Ada Pengaruh 

Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII-C Pokok Bahasan Persamaan Garis 

Lurus”. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditunjukan diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam 

melakukan sesuatu pekerjaan minat sangatlah penting untuk menunjang hasil yang ingin kita capai. Karena 

minat merupakan suatu dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari 

-0,367 0,367 

Daerah 

penolakan 

 

Daerah Penerimaan 

Daerah 

penolakan 
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orang lain. Oleh karena itu dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru sebagai 

pendidik yaitu bagaimana cara membangkitkan minat peserta didik sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan yang dilakukan peneliti pada siswa kelas 

VIII-C SMP JALAN JAWA Surabaya, dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa.  Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yang berkaitan minat belajar 

siswa yang mana sangat erat kaitannya dengan hasil belajar siswa. Berikut saran-saran yang di ajukan peneliti: 

1)Bagi guru: pendidik harus bisa memahami bagaimana karakter siswanya; 2) Bagi orang tua: peran orang tua 

untuk membangkitkan minat anak adalah dengan cara membiasakan anaknya untuk melakukan hal-hal positif 

yang berkaitan dengan masa depannya; 3) Bagi siswa:seorang siswa haruslah cekat dan pintar dalam membagi 

waktunya untuk bermain dan belajar dan juga harus mampu bagaimana cara memotivasi diri agar dia bisa 

menjadi yang terbaik  karena motivasi tersebut dapat membangkitkan minat yang ada dalam dirinya. 
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Pengembangan media pembelajaran mimiliki peran yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan, terutama pada pembelajaran matematik. Pengembangan Media adalah 

kajian secara sistematik tentang proses perancangan atau pengembangan suatu 

program atau produk pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran komik ini 

dilakukan dikarenakan kurangnya kemampuan para siswa dalam memahami maksut 

dari sebuah soal cerita. Sehingga diharapkan dengan dikembangkannya media komik 

ini mampu membantu meningkatkan pemahaman pada siswa kelas X SMA di Kediri. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan wawancara. Hasil tes 

dan wawancara dianalisis mengacu pada pemahaman konsep yakni : (1) 

Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, (2) Menjelaskan 

keterkaitan antar konsep, (3) mampu mengembangkan suatu konsep. Dalam tulisan 

ini hanya menyajikan sampai pada pembuatan instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian. 

Kata Kunci: Pengembangan Media, Komik, Pemahaman Konseptual 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya waktu, pengelolaan alat bantu pembelajaran berupa media sangat 

dibutuhkan untuk membantu proses belajar mengajar. Dengan menerapkan strategi dan media pembelajaran 

yang baik diharapkan mampu meningkatkan minat, motivasi dan pemahaman siswa pada proses pembelajaran 

matematika. Media komik pembelajaran Matematika pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Tiga 

Variabel bermaksud untuk menghilangkan pesan yang bersifat verbalisme dengan memberikan bekal 

kemampuan memahami bahasa. Sebab selama ini dalam pembelajaran Matematika pada Sistem Persamaan 

Linier Tiga Variabel di SMA masih menggunakan media seadanya dengan berupa benda di lingkungan sekitar 

kelas, LCD dan perangkatnya. Sehingga siswa jika dihadapkan pada bentuk soal cerita pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel akan mengalami kesulitan pemahaman yang berfungsi sebagai 

kesimpulan berupa kalimat Matematika.Tampilan lambang-lambang visual pada komik pembelajaran 

Matematika, siswa dapat menangkap maksud yang terkandung dalam setiap bentuk soal cerita. Rangkaian 

gambar dan lambang visual tersebut siswa dapat menuliskan kalimat matematika yang tepat. 

Menurut McCloud (dalam Nurgiantoro, 2010:411)[1] mengemukakan bahwa : “gambar-gambar yang 

berurutan merupakan sarana komunikasi yang unggul, itu dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan ilmiah yang bukan merupakan cerita namun ditampilkan mirip cerita”. Sedangkan penggambaran media 

sederhana tersebut adalah untuk menunjukkan maksud dari pecahan. Sehingga ketika pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier Tiga Variabel ini di aplikasikan dalam bentuk soal cerita siswa akan merasa kesulitan. 

Mengenai metode yang digunakan sebelumnya dengan setelah pemakaian media adalah sama, yaitu metode 

ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Namun tiga metode tersebut tidak dilengkapi dengan media komik 

pembelajaran Matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, hal yang mendasari pengembangan media komik adalah ketidakmampuan 

siswa dalam pemahaman bentuk soal cerita pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel. 

Sehingga terjadi kesulitan belajar dalam hal menuliskan kalimat matematika yang disajikan dalam bentuk soal 

cerita pada siswa kelas X. Pada keadaan ideal siswa seharusnya dapat menuliskan kalimat matematika pada soal 

cerita pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel. Namun pemakaian bahasa yang formal dan 

deskriptif sehingga menyebabkan siswa kurang memahami bentuk kalimat Matematika seperti bagaimana yang 

tepat. Oleh karena itu, metode penyajian soal cerita memerlukan alat bantu media instruksional edukatif berupa 

media komik pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Menurut Sudjana dan Rivai (dalam Muttaqin, 2016:2) )[2]  mengatakan bahwa: 

mailto:yogitakul@gmail.com
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“media pengajaran dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat memperbaiki hasil belajar yang dicapai. Alasannya berkenaan dengan manfaat media 

pembelajaran antara lain : (1) Proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, (2) Bahan pengajaranakan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih 

dipahami oleh parasiswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pembelajaran lebih baik, (3) 

metode mengajarakan lebih bervariasi, (4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan 

lain-lain.” 

Sebagaimanahalnya genre sastraanak yang lain, komik pun dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, 

sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Sesuatu yang dimaksut dapat bermacam-macam mulai 

dari cerita, pesan dan bahkan sampai pada hal-hal yang ilmiah sekalipun (Nurgiyantoro, 2010:410). Dengan 

Komik yang berisi materi Matematika yang bias digunakan untuk uji kompetensi dan latihan soal, diharapkan 

dapat membantu siswa dalam memahami ilmu pengetahuan, mereka dapat menvisualisasikan langsung bahasa 

yang dimuat sehingga mereka dapat lebih memahami materi tersebut. 

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pokok Bahasan  Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa Kelas X SMA” 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah didasari 

dengan rendahnya pemahaman siswa kelas X SMA terhadap penyajian soal cerita pada pokok bahasan 

Persamaan Linie Tiga Variabel, maka diperlukan adanya pengembangan Media Pembelajaran Komik 

Matematika pada penyajian soal berbentuk soal cerita pada siswa kelas X SMA di Kediri. 

Menurut Hamidjojo media pembelajaran merupakan bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran (Latuheru,1993:3).Sedangkan menurut Sukayati (2003) berpendapat bahwa “Media Pembelajaran 

diartikan sebagai benda yang menjadi perantara dalam terjadinya pembelajaran”. 

Dari berbagai pendapat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari pengirim pesan (guru) ke penerima pesan (siswa), sehingga 

dapat membantu siswa untuk berfikir dan mendapatkan informasi yang telah disampaikan oleh pengirim 

(guru).Interaktif berarti bersifat saling mempengaruhi.Artinya antara pengguna dan media ada hubungan timbale 

balik, pengguna memberikan respon terhadap permintaan/ pertanyaan yang terdapat pada media, kemudian 

dilanjutkan dengan penyajian informasi / konsep berikutnya yang telah disajikan oleh media. 

Media Pembelajaran Komik merupakan media berbasis cetak, hal tersebut berdasarkan proses dan sifat 

media tersebut. Media Komik memiliki beberapa proses antara lain meliputi menggambar manual, gambar 

scanner, editing dengan program photoshop dan proses pewarnaan. Setelah selesai dengan beberapa proses 

tersebut, maka media komik akan melalui proses pencetakan. Media Komik digolongkan sebagai bahan cetak 

yang memerlukan proses pencetakan untuk memperbanyak media tersebut serta memerlukan proses editing 

sebelum mencetaknya. Sedangkan berdasarkan sifatnya Media Komik Pembelajaran mempunyai sifat 

sederhana, jelas, mudah untuk dipahami oleh siswa. 

Teknologi pendidikan adalah proses yang komplek dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, 

peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, 

dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia (Novianti dan Syaichudin, 

2010:77).Komik pembelajaran dalam teknologi pendidikan bersifat interaktif dan menciptakan unsur 

penyampaian pesan yang jelas serta komunikatif.Komik adalah suatu kartun yang mengungkapkan suatu 

karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang 

untuk memberikan hiburan kepada pembaca. 

Menurut Boneff (dalam Nurgiyantoro, 2010:410) mengatakan bahwa : “Komik dapat dipandang 

mengandung factor evolusi yang penting sebagai sarana komunikasi masyarakat yang berisi konsep dan visi 

kehidupan yang mengandaikan kedekatan publik”. Dalam penggunaan media komik secara efektif pada saat 

proses belajar mengajar, guru diwajibkan untuk menggunakan motivasi potensial dari buku komik yang dipadu 

dengan metode mengajar, sehingga komik akan dapat menjadi alat pengajaran yang efektif. Dengan demikian 

komik akan dapatdifungsikan sebagai media instruksional edukatif. Penggunaan komik dalam pengajaran 

sebaiknya dipadu dengan metode mengajar, sehingga komik akan dapat menjadi alat pengajaran yang efektif. 

Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu 

cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 

para pembaca. 

1. Karakteristik Komik 

Komik memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut : 
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a. Komik terdiri atas berbagai situasi cerita bersambung 

b. Komik bersifat humor 

c. Perwatakan lain dari komik harus dikenal agar kekuatan medium ini bisa dihayati 

d. Komik memusatkan perhatian di sekitar rakyat 

e. Cerita pada komik mengenai diri pribadi sehingga pembaca dapat segera mengidentifikasikan dirinya 

melalui perasaan serta tindakan dari perwatakan tokoh utamanya 

f. Ceritanya ringkas dan menarik perhatian 

g. Dilengkapi dengan aksi bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku-buku 

h. Menurut Sudjana (dalam Novianti dan Syaichudin, 2010:78)Komik dibuat lebih hidup serta diolah 

dengan pemakaian warna – warna utama secara bebas 

2. Kelebihan Komik:  

a. Peranan pokok dari buku komik dalam instruksional adalah kemampuannya dalam menciptakan minat 

peserta didik 

b. Membimbing minat baca yang menarik pada peserta didik 

c. Melalui bimbingan dari guru, komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat baca 

d. Komik menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya 

e. Mempermudah anak didik menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak  

f. Dapat mengembangkan minat baca anak dan salah satu bidang studi yang lain 

g. Seluruh jalan cerita komik pada menuju satu hal yakni kebaikan atau studi yang lain. 

3. Kelemahan Komik:  

a. Menurut Rohani (dalam Novianti dan Syaichudin, 2010:78). Guru harus menggunakan motivasi 

potensial dari buku-buku komik, tetapi jangan berhenti hanya sampai disitu saja, apabila minat baca 

telah dibangkitkan cerita bergambar harus dilengkapi oleh materi bacaan film, gambar, tetap model 

(foto), percobaan serta berbagai kegiatan yang kreatif.  

b. Kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga menyebabkan penolakan-

penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar 

4. Tahapan Membuat Komik 

Membuat komik tidak semudah seperti yang kita bayangkan, perlu alur gambar dan cerita yang dapat 

menghubungkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya.Sebelum membuat komik mereka harus 

mengenal anatomi dari komik itu terlebih dahulu dan berbagai peralatan dasar yang harus disiapkan. 

Langkah-langkah dalam memproduksi komik yang praktis antara lain adalah:  

a. teknik menggambar proporsi manusia 

b. eksyen, karakter dan emosi setiap tokoh 

c. ekspresi wajah 

d. teknik menggambar perspektif dan bayangan  

e. membuat balon kata dan frame 

f. gaya gambar dan tata gambar 

Media Grafis merupakan media yang dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan secara jelas 

dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar.Salah satu media grafis meliputi 

Komik yang sangat berkaitan dengan kartun dan gambar yang menarik.Dengan demikian Komik dapat 

menciptakan penyampaian pesan yang dapat diterima oleh seluruh tingkatan siswa (Novianti dan 

Syaichudin, 2010:78). 

5. Pengertian Komik Matematika 

Komik Matematika merupakan media pembelajaran menyajikan materi pembelajaran matematika 

yang dikemas dalam bentuk sebuah komik dan memiliki sebuah alur seolah menjadi sebuah cerita. 

Menurut Nurgiyantoro, (2010:410) menyatakan bahwa : “Sebagaimana halnya genre sastra anak yang 

lain, komik pun dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada 

pembaca. Sesuatu yang dimaksut dapat bermacam-macam mulai dari cerita, pesan dan bahkan sampai 

pada hal-hal yang ilmiah sekalipun”. 
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Gambar 2.1Contoh Sampul komik matematika 

 
Gambar 1.  Contoh Komik Matematika 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita 

mengerti dengan benar.Sedangkan Suharsimi (2006) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah 

bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.Dari 

pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, dan 

dapat menjelaskan kembali serta dapat mengembangkan maksud dari sebuah informasi yang telah disampaikan. 

1. Tingkatan-Tingkatan Pemahaman 

Tingkatan Pemahaman Menurut  Fatoni  (2014: 17) Dibagi menjadi 3 kategori : 

a. Tingkat Rendah : Pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya semisal, Bahasa 

asing dan Bahasa Indonesia. 

b. Tingkat Menengah: Pemahaman yang memiliki penafsiran yakni menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan diketahui beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa. 
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a2x + b2y + c2z = d2 

a3x + b3y + c3z = d3 (x1, y1, z1) 

a1x + b1y + c1z = d1 

Titik potong  

c. Tingkat Tinggi : Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstrapolasi yang diharapkan seseorang mampu 

melihat di balik, yang tertulis dapat membuat ramalan konsekensi atau dapat memperluas resepsi dalam 

arti waktu atau masalahnya. 

2. Ciri-Ciri Belajar yang mengandung Pemahaman 

Menurut Ernes Hilgard (Toha, 2011:20) ada enam ciri dari belajar yang mengandung pemahaman, yaitu: 

1. Pemahaman dipengaruhi oleh kemampuan dasar, 

2. Pemahaman dipengaruhi pengalaman belajar yang lalu, 

3. Pemahaman tergantung pada pengaturan situasi, 

4. Pemahaman didahului oleh usaha-usaha coba-coba, 

5. Belajar dengan pemahaman dapat diulangi, 

6. Suatu pemahaman dapat diaplikasikan bagi pemahaman situasi lain 

3. Indikator Pemahaman 

Sementara itu Alfred (dalam Arochfah, 2013) menyatakan bahwa seorang siswa dikatakan sudah memiliki 

kemampuan pemahaman matematis jika ia sudah dapat melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Menjelaskan konsep-konsep dan fakta-fakta matematika dalam istilah konsepdan fakta matematika yang 

ia miliki. 

2. Dapat dengan mudah membuat hubungan logis diantara konsep dan fakta yang berbeda tersebut. 

3. Menggunakan hubungan yang ada ke dalam sesuatu hal yang baru (baik dalam atau luar matematika) 

berdasarkan yang ia ketahui. 

4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada dalam matematika sehingga membuat segala pekerjaan 

berjalan dengan baik. 

 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari Tiga Variabel/Peubah 

1. Bentuk Umum Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel 

2. Bentuk Umum SPLTV: 

Bentuk umum SPLTV x, y, dan z dapat ditulis sebagai berikut: 

a1x + b1y + c1z = d1 

a2x + b2y + c2z = d2 

a3x + b3y + c3z = d3 

dengan a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3,  d1, d2, d3,  R 

Persamaan a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, dan a3x + b3y + c3z = d3 merupakan persamaan di R3. 

Ketiga bidang tersebut dapat saling berpotongan di sebuah titik, sebuah garis, atau tidak berpotongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Jika tiga bidang berpotongan dan perpotongannya berupa titik, maka SPLTV tersebut mempunyai satu 

anggota dalam himpunan penyelesaiannya (mempunyai penyelesaian tunggal), yaitu titik potong 

tersebut. Dari gambar di tersebut terlihat, bahwa ketiga bidang bertemu (berpotongan) di satu titik, yaitu 

titik (x1, y1, z1). Jadi titik (x1, y1, z1) merupakan penyelesaian tunggal dari sistem persamaan linear tiga 

variabel tersebut. 

2) Jika tiga bidang berpotongan dan perpotongannya berupa garis, maka SPLTV tersebut mempunyai tak 

hingga banyak penyelesaian, yaitu titik-titik pada garis potong ketiga bidang tersebut.Terlihat pada 

gambar di atas, bahwa ketiga bidang berpotongan pada satu garis.Jadi titik-titik pada garis berpotongan 

merupakan penyelesaian dari SPLTV tersebut. Dengan kata lain SPLTV tersebut mempunyai tak hingga 

banyak anggota dalam himpunan penyelesaiannya (mempunyai lebih dari satu penyelesaian). 

3) Jika ketiga bidang tidak berpotongan sama sekali, maka SPLTV tersebut dapat digambarkan ke dalam 

tiga kemungkinan berikut ini. Terlihat pada gambar di atas bahwa, ketiga bidang tidak mempunyai titik 

atau garis potong. Dengan kata lain SPLTV ini tidak mempunyai anggotadalam himpunan 

Penyelesaiannya (himpunan Penyelesaiannya adalah himpunan kosong). 

 

II. PEMBAHASAN 
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Model pengembangan yang di pakai adalah model procedural yang dikemukakan oleh Borg dan Gall, 

dan digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 skema model pengembangan Borg dan Gall 

 

Keterangan : 

Kegiatan Pengembangan 

 

Alur pengembangan 

 

Model Borg dan Gall tersebut diatas terdiri dari fase penelitian dan pengumpulan informasi awal, fase 

perencanaan, fase pengembangan format produk awal, fase uji coba awal,fase revisi produk, fase uji coba 

lapangan, fase revisi produk, fase uji lapangan, fase revisi produk akhir, fase desiminasi dan implementasi. 

1. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan media pembelajaran matematika dengan berbasis komik menggunakan 

model pengembangan yang dikembangkan oleh Borg dan Gall yaitu sebagai berikut: 

1. Fase penelitian dan pengumpulan informasi awal 

Salah satu unsur penting dalam proses perencanaan adalah meneliti dan mengumpulkan informasi 

awal. Dari penelitian dan pengumpulan informasi awal kita akan dapat menemukan kasus 

kesenjangan antara apa yang terjadi dan situasi yang diinginkan, maka diperlukan penyelidikan 

penyebab kesenjangan dan menjabarkannya dengan hati- hati. Borg dan Gall (1983) menyatakan 

:“penelitian awal atau analisis kebutuhan sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal 

untuk melakukan pengembangan.” 

Penelitian dan pengumpulan informasi awal adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

definisi masalah dan rencana lanjutan dari proyek. Pada tahap ini peneliti akan meneliti dan 

mengumpulkan informasi awal guna mengetahui kesenjangan yang terjadi dilapangan dan membuat 

perencanaan awal.  

2. Fase perencanaan 

Dalam fase ini pemecahan masalah di perencanaan, mulai dari tahap definisi masalah.Kegiatan 

pada fase ini bertujuan untuk merencanakan pemecahan masalah yang dikemukakan pada fase 

penelitian dan pengumpulan informasi awal.Hasil dari perencanaan adalah jawaban dari pemecahan 

masalah. Borg dan Gall (1983) menyatakan: : 

“Perencanaan, yang mencakup merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk 

menentukan urutan bahan, dan uji coba skala kecil.Hal yang sangat urgen dalam tahap ini adalah 

merumuskan Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang dikembangkan.Tujuan ini 

dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat untuk mengembangkan program-program 

atau produk sehingga program atau produk yang diuji cobakan sesuia dengan tujuan khusus yang 

ingin dicapai.” 

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis informasi awal yang diperoleh guna mendefinisikan 

masalah dan membuat perencanaan pemecahan masalah. Peneliti akanmembuat perencanaan 

kegiatan, menyusun jadwal dan lokasi penelitian, membuat intrumen pengembangan data. 

3. Fase pengembangan format produk awal 

Identifikasi 

kebutuhan 

Perumusan 

tujuan 

Pengembangan 

materi 

Penulisan alat 

ukur 

keberhasilan 

Penulisan 

naskah media 

Tes uji coba 

Revisi  Naskah siap 

produksi 

YA 

TIDAK 
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Perencanaan merupakan rencana kerja untuk direalisasikan dalam rangka memperoleh pemecahan 

pada fase pengembangan format awal.Perencanaan merupakan rencana tertulis atau rencana kerja 

dengan format titik keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan yang direalisasikan atau dibuat. 

Ini sering diakhiri dengan kegiatan konstruksi atau produksi seperti pengembangan kurikulum 

atau produksi media pembelajaran.Pada fase ini peneliti menyusun media pembelajaran komik 

matematika berdasarkan dari perencanaan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti akan mulai menyusun 

pemecahan yang berupa komik yang berisikan materi matematika. 

4. Fase uji coba dan evaluasi awal 

Suatu pemecahan yang dikembangkan harus diuji dan dievaluasi dalam praktik, evaluasi adalah 

proses pengumpulan, memproses dan menganalisis informasi secara sistematik, untuk memperoleh 

nilai realisasi dari pemecahan. Suharsimi (2006:25) menyatakan: “evaluasi adalah kegiatan 

pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai.” 

Tanpa evaluasi tidak dapat ditentukan apakah suatu masalah telah dipecahkan dengan 

memuaskan. Dengan kata lain, apakah situasi yang diiinginkan sebagaimana yang diuraikan pada 

perumusan masalah telah terpecahkan. Berdasarkan pada data yang terkumpul dapat ditemukan 

pemecahan manakah yang memuaskan dan manakah yang masih perlu dikembangkan.Ini berarti 

kegiatan suplemen mungkin diperlukan dalam fase-fase sebelumnya dan disebut siklus balik.Siklus 

dilakukan berulang kali sampai pemecahan yang diinginkan tercapai. 

Setelah komik matematika selesai dibuat maka akan diujikan pada ahli media dan ahli materi. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media sudah benar-benar sempurna. Dari hasil pengujian 

tersebut akan dilakukan beberapa evaluasi dan revisi sebelum media komik matematika di uji 

cobakan pada siswa. 

Uji coba awal dilakukan pada sekolah yang melibatkan 6-12 subjek dan data hasil wawancara, 

observasi dan angket dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahap ini peneliti akan mulai mengujikan 

produk kepada ahli media dan ahli materi guna mendapatkan validasi awal. 

5. Fase revisi produk 

Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal.Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh 

informasi kualitatif tentang produk yang dikembangkan. Dari hasil tersebut akan dilakukan revisi 

sesuai kekurangan-kekurangn yang masih terkandung dalam produk. Pada tahap ini peneliti akan 

mulai mengevaluasi hasil informasi yang telah diperoleh dari uji coba awal dan akan melakukan 

revisi sesuai kekurangan yang masih terkandung dalam produk. 

6. Fase uji coba lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan terhadap sekolah.Hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai 

dengan Tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis komik matematika.Atau jika kemungkinan dibandingkan 

dengan kelompok control. 

Pada tahap ini peneliti akan mulai menguji cobakan produk kepada siswa guna mengukur tingkat 

pemahaman siswa dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Disini media pembelajaran 

yang dimaksud adalah media pembelajaran berbasis komik matematika. 

7. Fase revisi produk akhir 

Revisi  produk  dikerjakan  berdasarkan  hasil uji coba  lapangan. Hasil  uji coba  lapangan  

dengan  melibatkan kelompok  subjek lebih  besar. Dimaksudkan  untuk  menentukan  keberhasilan 

media pembelajaran berbasis komik matematika dalam  pencapaian tujuan  dan  mengumpulkan 

informasi. Pada tahap ini peneliti akan melakukan evaluasi ulang dan menentukan tingkat 

keberhasilan media pembelajaran berbasis komik matematika dalam mengukur tingkat pemahaman 

siswa dengan menggunakan media tersebut. 

8. Fase desiminasi dan implementasi 

Setelah dilakukan evaluasi dan revisi sehingga diperoleh produk yang valid, praktis, dan efektif, 

maka produk akan diimplementasikan untuk wilayah yang lebih luas. Pemecahan harus dikenalkan. 

Dengan kata lain, harus diimplementasikan. Implementasi ini dapat dilakukan dengan melakukan 

penelitian lanjutan penggunaan produk pengembangan pada wilayah yang lebih luas. 

Pada fase ini program siap di uji cobakan pada siswa, dan pada fase ini juga akan di nilai bagi 

kelayakan dari media komik matematika yang telah dibuat. Pada tahap ini peneliti akan mulai 

mengimplementasikan hasil pemecahan untuk wilayah yang lebih luas. 

 

2. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada bulan April – Desember 2017di lingkungan Universitas Nusantara 

PGRI Kediri untuk pembuatan media Komik Matematika sampai selesai. Sedangkan uji coba media 

Komik Matematika dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kediri. 
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Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X. dan sebagai sampel yaitu siswa kelas X 

MIPA1.Subjek penelitian dalah penelitian ini sebanyak 15 siswa sebagai responden. Siswa yang menjadi 

responden akan diambi secara acak. 

 

3. Uji Coba Model/Produk 

Untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kelayakan 

produk dan mengetahui tingkat pemahaman belajar siswa dalam penelitian ini adalah : 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba dilakukan untuk mendapatkan yang akan digunakan untuk revisi produk 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis komik pada materi SMA pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel. Uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas produk yang 

sedang dikembangkan dan untuk mengetahui pemahaman belajar siswa saat menggunakan produk 

tersebut. 

Penelitian kelayakan adalah kegiatan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu produk 

dengan kriteria – kriteria yang telah ditentukan seperti di dalam angket.Penggunaan angket tidak 

hanya digunakan untuk mengetahui kelayakan produk saja, namun juga digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui tingkat pemahaman belajar siswa saat menggunakan produk.Penelitian kelayakan oleh 

ahli materi dan media yang dilakukan adalah kelayakan isi bukan empirik. Penelitian kelayakan dan 

pemahaman belajar siswa dilakukan dengan cara membagikan program secara indivudu media 

pembelajaran interaktif lalu memberikan angket untuk diisi. 

Tahapan uji coba untuk perorangan/ individu yang dilakukan peneliti dalam pengembangan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pendataan 

Metode pendataan dilakukan dengan cara mendata siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 7 Kediri 

sebanyak 15 siswa yang diambil secara acak. 

b. Metode Checklist 

Metode Checklistdigunakan untuk mengukur indicator produk yang telah diisi oleh ahli media 

dan ahli materi.Dalam checklist digunakan dua pilihan yaitu YA atau TIDAK.jawaban YA 

memiliki bobot 1 dan jawaban TIDAK memiliki bobot 0. 

c. Metode Angket 

Metode Angket digunakan untuk mengukur indikator produk yang berkenaan dengan kriteria 

pendidikan, tampilan produk, kualitas teknik dan pemahaman belajar. 

Engket menggunakan format limatingkat point dari skala Likert, dimana alternative responden 

adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

Jawaban Sangat Setuju (SS) mempunyai skor 5, Setuju (S) mempunyai skor 4, Kurang Setuju 

(KS) mempunyai skor 3, Tidak Setuju (TS) mempunyai skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) 

mempunyai skor 1. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 responden dengan kriteria siwa adalah siswa 

kelas X MIPA 1 

4. Validasi Model/Produk 

Untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap di uji cobakan perlu adanya validasi model/ 

produk. Validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi logis yang mana dalam pembuatan 

instrumennya dengan cara memecahkan variabel menjadi beberapaindikator kemudian merumuskan butir-

butir pertanyaan. Dengan demikian secara logis akan didapat validasi seperti yang dikehendaki dalam 

penelitian ini. 

5. Instrument Pengembangan Data 

1. Pengembangan Instrumen 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yaitu suatu daftar yang harus 

ditanggapi oleh responden sendiri dengan alternatife jawaban yang sudah ada. 

a. Kisi-kisi angket 

Lengkah sebelum menyusun angket yakni menyusun kisi-kisi angket. Kisi-kisi ini berupa 

jabaran variabel dan indikator yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun item-item angket 

sebagai instrument pengukuran. 

b. Butir angket 

Penyusunan butir angket berdasarkan kisi-kisi angket yang telah  

c. Prosedur penyusunan data 

2. Validasi Instrumen 

6. Teknik Analisis Data 
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1. Analisis Angket Keterbacaan 

  Angketketerbacaan yaitu angket yang didalamnya berisikan pernyataa-pernyataan yang akan 

diisi oleh siswa. Angket akan diberikan ke siswa setelah pembelajaran selesai. Angket ini berisi tentang 

pernyataan yang berkaitan dengan Komik Matematika yang sudah diberikan oleh peneliti kepada 

siswa. Aspek yangakan diisi para siswa menggunakan skor 1 4, setiap skor mempunyai kriterianya 

sendiri. Setelah siswa mengisi semua angketnya, kemudian akan diakumulasikan menjadi satu dan 

akan dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus perhitungan rata-rata. 

Rumus perhitungan rata-rata 

 
Sugiyono(2001:95)(dalam Rachman,  2013:32) 

Keterangan: 

P : presentase jawaban responden 

F : jumlah jawaban dengan 1 4 dari responden 

N : jumlah responden 

Tabel 1.  Skala Presentase 

Presentase(%) Kriteria 

0% - 25% Sangat kurang 

26% - 50% Kurang baik 

51% - 75% Cukup baik 

76% - 100% Baik 

 

Hasil dari angket keterbacaan dikatakan baik apabila tingkat keterbacaan terhadap Komik Matematika 

yang dikembangan  

 

2. Analisis AngketKelayakan Media 

Data yang diperoleh dari hasil angket akan dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif 

persentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data hasil Checklist adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengorganisasian, pengecekan, maupun mengkoreksi data. 

b. Mengkuantitatifkan jawaban item pertanyaan pada angket. 

c. Mentabulasikan data angket. 

d. Menghitung persentase dari tiap-tiap sub variabel dengan rumus: 

 
Keterangan : 

P(s) = persentase sub variabel 

S  = jumlah skor tiap sub variabel 

N  = jumlah skor maksimum 

       Ali (1993:186) 

e. Dari persentase yang diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam table supaya pembacaan 

hasil penelitian menjadi mudah. 

Untuk menentukan kriteria dari tingkat kelayakan dan tingkat pemahaman siswa dengan cara : 

1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) =100%. 

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 0%. 

3) Menentukan range persentase = 0 – 10. 

4) Menentukan interval yang dikehendaki. 

 

Tabel 2.  Tabel Skala Kelayakan Komik Matematika 

Persentase (%) Interprestasi 

76 – 100 Layak 

56 – 75 Cukup Layak 

40 – 55 Kurang Layak 

0 – 39 Tidak Layak 

 

3. Analisis Angket Pemahaman 

Data yang diperoleh dari hasil angket akan dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif 

persentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data hasil Checklist adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengorganisasian, pengecekan, maupun mengkoreksi data. 

b. Mengkuantitatifkan jawaban item pertanyaan pada angket. 
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c. Mentabulasikan data angket. 

d. Menghitung persentase dari tiap-tiap sub variabel dengan rumus: 

 
Keterangan : 

P(s) = persentase sub variabel 

S  = jumlah skor tiap sub variabel 

N  = jumlah skor maksimum 

       Ali (1993:186) 

f. Dari persentase yang diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam table supaya pembacaan 

hasil penelitian menjadi mudah. 

Untuk menentukan kriteria dari tingkat kelayakan dan tingkat pemahaman siswa dengan cara : 

5) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) =100%. 

6) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 0%. 

7) Menentukan range persentase = 0 – 10. 

8) Menentukan interval yang dikehendaki. 

 

Tabel 3.4 Tabel Skala Pemahaman Belajar Siswa 

Persentase (%) Interprestasi 

76 – 100 Tinggi 

56 – 75 Sedang  

40 – 55 Kurang  

0 – 39 Rendah  

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pengembangan suatu media  dalam pembelajaran adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

seiring dengan kemajuan zaman yang terus disesuaikan terhadap perubahan pola pikir dan minat yang selalu 

berubah-ubah sesuai perubahan zaman. Akan tetapi dalam pengembngan suatu penembangan media pasti 

diperlukan suatu perancangan terhadap pengembangan media tersebut. penulis akan mengembangkan media 

pembelajaran dengan menggunakan media komik matematika. Dimana materi matematika akan dikemas dalam 

sebuah komik matematika bergamba yang mengilustrasikan peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengn materi 

Persamaan Linier Tiga Variabel. 

Saran 

Pengembangan media pembelajaran dengan berbasis komik ini masih perlu banyak perbaikan agar dapat 

menjadi media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Maka 

disarankan agar terus dilakukan pengembangan pada media pembelajaran ini dengan harapan dapat membantu 

siswa dalam memvisualisasikan maksut dari permasalahan yang berkaitan dengan materi Persamaan Linier Tiga 

Variabel.  
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Berdasarkan kajian dari peneliti materi trigonometri paling banyak digunakan sebagai 

dasar atau ponopang bagi beberapa mata pelajaran lain di SMK Pemesinan. Materi 

trigonometri diajarkan di kelas X semester 2 berdasarkan permen nomer 24 tahun 

2016. Pemahaman terhadap konsep-konsep Trigonometri secara utuh dan mendalam 

akan membantu siswa SMK Pemesinan dalam mempelajari mata pelajaran lain baik 

sebagai dasar perhitungan ataupun banyak materi trigonometri yang digunakan 

sebagai substansi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran 

lain tersebut, seperti: gambar teknik yang menopang mata pelajaran teknik gambar 

manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan frais, dan teknik pemesinan 

CNC. Pentingnya kemampuan siswa dalam menggambar teknik dengan baik sangat 

diperlukan tatkala nanti mereka lulus dan masuk ke dunia kerja yang dewasa ini tidak 

hanya sekedar bertolak dari nilai UN saja, tapi juga keterampilan yang dimiliki. 

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pentingnya pemecahan masalah trigonometri di SMK Pemesinan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kajian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang 

diperoleh dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topic yang merupakan 

tujian dalam penelitian, sementara dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan adalah 

dengan mengumpulkan informasi baik dari jurnal, maupun referensi buku-buku yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah trigonometri. 

 

Kata Kunci: Pemecahan Masalah, Trigonometri, SMK Pemesinan. 

 
I. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada hampir setiap jenis 

dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi baik di sekolah umum 

(SMA) maupun sekolah kejuruan (SMK). Wujud dari mata pelajaran matematika menurut kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah adalah berupa matematika sekolah. Matematika sekolah yaitu unsur-unsur atau bagian-

bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan kependidikan dan 

pengembangan IPTEK (Soedjadi, 2000). 

Hasil analisis untuk studi TIMSS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori yaitu: (1) low mengukur kemampuan sampai level knowing, 

(2) intermediate mengukur kemampuan sampai level appling, (3) high mengukur kemampuan sampai level 

reasoning, (4) advance mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Sedangkan 

capaian anak-anak indonesia dalam beberapa kali laporan TIMSS kurang begitu menggembirakan yaitu 95 % 

anak-anak indonesia hanya sampai pada level menengah, sementara hampir 40% peserta didik Taiwan mampu 

mencapai level tinggi dan lanjut (advanced). (kemendikbud 2014, hal:6). Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan matematika anak-anak Indonesia sangatlah rendah[1]. 

Secara lebih khusus dari hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan peneliti di 3 (tiga) SMK Jurusan 

Pemesinan yakni SMKN 1 Jetis Mojokerto, SMK Nada Mojokerto, dan SMK Krian 1 Sidoarjo diperoleh 

informasi bahwa, hanya sekitar 30% siswa yang mampu menyelesaikan pemecahan masalah trigonometri 

sedangkan sisanya 70% masih belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah trigonometri tersebut dengan 

baik atau kesulitan memahami  dan menerapkan konsep-konsep matematika khususnya pokok bahasan 

Trigonometri. Atau dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa SMK hanya mampu menggunakan rumus saja 
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tanpa tau maknanya, sehingga ketika diberikan soal yang berupa soal pemecahan masalah sebagian besar dari 

Siswa SMK tidak bisa mengerjakan dengan baik. 

Secara lebih khusus berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa Guru dan siswa di SMK diperoleh 

informasi bahwa, sebagian siswa SMK tidak begitu mementingkan mata pelajaran matematika khususnya 

trigonometri dibandingkan dengan mata pelajaran pada jurusannya, selain itu para siswa juga menganggap 

bahwa matematika trigonometri kurang relevan dengan bidang yang ditekuninya. Hal ini dikarenakan 

kekurangpahaman secara menyeluruh dan mendalam dalam bidang matematika trigonometri, sehingga ketika 

diterapkannya konsep-konsep trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan matematika trigonometri yang 

sesuai dengan minat dan keahlian  yang terdapat pada masing –masing bidang di SMK, para siswa mengalami 

kesulitan.  

Keadaan seperti ini tidak boleh terus dibiarkan mengingat menurut kurikulum 2013 matematika 

merupakan materi pelajaran wajib yang harus ditempuh selama 4jp dalam satu minggu di SMK. Selain itu 

matematika dasar dari sebagian besar mata pelajaran yang diajarkan di SMK yang merupakan ponopang 

pengembangan peningkatan kualitas pendidikan di SMK, yang sangat mendukung siswa SMK untuk mencapai 

standart kompetensi lulusan yang diharapkan. 

Dengan memahami matematika secara menyeluruh dan mendalam yang merupakan penopang bagi mata 

pelajaran lain khususnya Trigonometri yang sangat diperlukan dalam pemahaman mata pelajaran gambar teknik 

yang merupakan dasar dari mata pelajaran simulasi digital yang akan menopang mata pelajaran teknik gambar 

manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan frais, dan teknik pemesinan CNC, dalam hal ini 

matematika khususnya trigonometri merupakan suatu dasar yang sangat penting sebagai penopang mata 

pelajaran lain dalam mencapai Standart kompetensi lulusan yang diharapkan agar siswa dapat diterima di dalam 

dunia kerja yang dewasa ini tidak hanya sekedar bertolak dari nilai UN saja, tapi juga keterampilan yang 

dimiliki. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang 

Pentingnya Pemecahan masalah trigometri di SMK Pemesinan melalui penelitian ilmiah. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang diperoleh 

dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topic yang merupakan tujian dalam penelitian, sementara 

dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi baik dari jurnal, maupun 

referensi buku-buku yang berkaitan dengan pemecahan masalah trigonometri. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Masalah Matematika 

Setiap manusia pasti pernah berhadapan dengan masalah, karena masalah dan pemecahan masalah 

merupakan bagian dari proses pendewasaan yang harus dilalui, dan merupakan sarana pematangan untuk 

menjamin eksistensi diri baik sebagai individu maupun sebagai dari lingkungannya (Jonassen, 2004)[2]. Dengan 

demikian, kemampuan memecahkan masalah merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang 

(Kirkley, 2003) agar dapat melaluli dan menjalankan  kehidupannya secara lebih baik. Pembahasan dalam 

penelitian ini difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pelajaran matematika di sekolah[3]. 

Jonessen (2004) mendefinisikan dua ciri utama dari masalah, yaitu: (1) suatu masalah adalah suatu entitas 

yang tidak diketahui pada suatu konteks, (2) menemukan atau memecahkan sesuatu yang tidak diketahui harus 

memiliki suatu nilai sosial, kultural, atau intelektual. Berdasarkan definisi ini, suatu masalah tidak hanya 

berkaitan dengan adanya sesuatu yang tidak diketahui, tetapi juga berkaitan dengan pemecahan yang dilakukan 

mesti memiliki suatu nilai. Melalui keterpaduan kedua unsur tersebut pada suatu maslaah, akan menjadikan 

pemecahan masalah yang dilakukan memberi kesan yang kuat pada seseorang baik berkaitan dengan proses 

pemecahan, maupun hasil yang diperoleh. 

Tentu saja tidak semua situasi yang dihadapi merupakan masalh. Sebagai kunci untuk menentukan situasi 

yang ada merupakan masalah, adalah dengan melihat bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tersebut 

(Dossey, McCrone, O’Sullivan, Gonzales, 2006; 2). Bila tidak ada strategi yang dengan mudah ditemukan, maka 

situasi tersebut merupakan maslaah. Sebaliknya, bila strategi seseorang dapat diterapkan secara normal berlaku 

pada situasi yang mirip dengan situasi yang diberikan, maka hal tersebut bukanb merupakan masalah, tetapi 

hanya suatu latihan[4]. 

Terhadap beberapa variasi atau sifat dari masalah, diantaranya adalah masalah bervariasi pada: (1) 

pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkannya (Jonassen, 2004). Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka 

dapat dijumpai adanya maslaah yang disajikan secara sederhana, dan pemecahannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan pengetahuan dan proses yang tidak terlalu rumit, tetapi juga ada masalah yang lebih kompleksi 

dan memerlukan pengetahuan dan keterampilan serta melibatkan aktivitas intelektual yang tinggi dalam 

memecahkannya. 
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Butts (1980) menyebutkan bahwa masalah dalam matematika dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: 

(1) recognition axercises; (2) algorthmic exercises; (3) application problem; (4) open-search; (5) problem 

situation[5]. Masalah yang dikategorikan sebagai recognition axercises adalah masalah-masalah yang berkaitan 

dengan ingatan, misalnya fakta, konsep, definisi dan teorema. Masalah yang dikategorikan sebagai algorthmic 

exercises adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan langkah suatu prosedur atau cara tertentu.  

Masalah yang dikategorikan application problem adalah masalah-masalah yang termasuk di dalamnya 

penggunaan atau penerapan algoritma. Masalah yang dikategorikan sebagai open-search adalah masalah-

masalah pembuktian, menemukan sesuatu dengan persyaratan tertentu. Masalah yang dikategorikan sebagai 

problem situation adalah masalah-masalah yang penyajiannya berkaitan dengan situasi nyata atau kehidupan 

sehari-hari. 

Masalah matematika dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan matematika di sekolah 

yang dikategorikan sebagai problem situation  karena penyajiannya berkaitan dengan situasi nyata baik  dalam 

kehidupan sehari-hari ataupun yang berkaitan dengan matematika kejuruan yang ada di SMK. 

Masalah matematika yag diberikan kepada siswa di sekolah, dimaksudkan untuk melatih siswa 

mematangkan kemampuan intelektualnya dalam memahami, merencanakan, melakukan, dan memperoleh solusi 

dari setiap masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika.  

 

2. Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu dalam mengkombinasikan 

pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk menghadapi situasi baru (Rodney dkk, 2001). Ini berarti 

pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengkombinasi pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya untuk menyelesaikan tugas yang belum diketahui prosedur penyelesaiannya[6].  

Pemacahan masalah didefinisikan sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk 

mencapai tujuan yang tidak dengan sengera dapat dicapai (Polya, 1973)[7]. Sedangkan Cooney dkk. (1975) 

mengemukakan bahwa pemecahan masalah sebagai proses penerimaan masalah dan berusaha menyelesaikan 

masalah itu[8]. Pemecahan masalah merupakan perwujudan dari suatu aktivitas mental yang terdiri dari 

bermacam-macam ketrampilan dan tindakan kognitif yang dimaksudkan untuk mendapatkan solusi yang benar 

(Kirkley, 2003). Sehingga pemecahan masalah antara seseorang dengan yang lainnya dimungkinkan berbeda[9]. 

Solso (1991) mendefinisikan bahwa: Problem Solving is thingking that is directed toward the solving of 

a specific problem that involves both the formation of responces and the selection among possible responces. 

Yang menunjukkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk 

menemukan suatu solusi dari suatu masalah yang specific yang melibatkan perumusan sebagai bentuk respon 

dan memilih respon-respon yang mungkin[10].  

Krulik dan rudnik (1995) mendefinisikan pemecahan masalah adalah suatu usaha individu 

menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu masalah[11]. 

Dengan demikian maka pemecahan masalah matematika adalah usaha individu menggunakan konsep-konsep, 

sifat-sifat, teorema-teorema, dan dalil-dalil dalam matematika untuk menemukan solusi dari masalah 

matematika.  

Terdapat dua jenis pendefinisian masalah matematika dalam Kamus Webster’s (Baroody, 1993), yaitu 

(1) masalah dalam matematika adalah sesuatu yang memerlukan penyelesaian, (2) suatu masalah adalah suatu 

pernyataan yang membingungkan atau sulit[12]. Dalam mempelajari matematika, pertanyaan akan merupakan 

suatu masalah jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk 

menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu dapat juga terselip dalam suatu situasi sedemikian 

sehingga situasi itu sendiri perlu mendapat penyelesaian.  

Polya (1973) mengatakan, masalah terbagi dua, yaitu masalah untuk menemukan dan masalah 

membuktikan[13]. Masalah untuk menemukan merupakan suatu masalah teoretis atau praktis, abstrak atau 

konkrit. Bagian utama dari masalah untuk menemukan antara lain: apa yang dicari? bagaimana data yang 

diketahui? bagaimana syaratnya? Sedangkan masalah membuktikan merupakan masalah untuk menunjukkan 

apakah suatu pernyataan benar atau salah, atau tidak keduanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab 

pertanyaan apakah pernyataan itu benar atau salah? Bagian utama dari masalah ini adalah hipotesis dan konklusi 

suatu teorema yang harus dibuktikan kebenarannya.  

Dengan demikian, suatu pertanyaan matematika dapat merupakan masalah bagi seseorang, jika 

seseorang itu tidak memiliki pengetahuan yang dapat digunakan menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu 

sangat diperlukan berpikir yang kompleks dari orang itu untuk memikirkan bagaimana cara pemecahan masalah 

yang tepat. 

Menurut Johnson & Rising (1972), pemecahan masalah matematika merupakan suatu proses mental 

yang kompleks yang memerlukan visualisasi, imajinasi, manipulasi, analisis, abstraksi dan penyatuan ide[14]. 
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Pemecahan masalah  matematika tidak terlepas dari pengetahuan seseorang akan substansi masalah tersebut. 

Misalnya  bagaimana pemahamannya terhadap inti masalah tersebut, prosedur/langkah apa yang digunakan dan 

aturan/teorema/definisi mana yang tepat digunakan  dalam pemecahan masalah tersebut.  

Terdapat tiga interpretasi yang paling sering dijumpai terhadap istilah pemecahan masalah, yaitu: (1) 

pemecahan maslaah sebagai tujuan, (2) pemecahan maslaah sebagai suatu proses, dan (3) pemecahan maslah 

sebagai keterampilan desa (basic sdkill) (Branca, 1980)[15]. Apabila sebagai tujuan, pemecahan masalah 

merupakan jantung dari matematika, dan belajar bagaimana memecahkan maslaah merupakan hal utama dalam 

belajar matematika.sebagai suatu proses, pemecahan masalah merupakan merupakan proses untuk menerapkan 

pengetahuan yang telah diproleh sebelumnya ke situasi baru atau situasi yang tidak biasanya. Sebagai 

keterampilan dasar, pemecahan masalah merupakan sesuatu yang harus dipelajari semua siswa. 

Setiap masalah memuat tiga karakteristik penting (Gama, 2004) yaitu: (1) yang diketahui (givens), 

adalah semua unsur, relasi-relasinya, dan persyaratan membentuk rumusan keadaan dari masalah, (2) tujuan 

(goals), adalah penyelesaian atau hasil yang diinginkan dari masalah, dan (3) hambatan (obstacles) adalah 

karateristik dari masalah dan orang yang memecahkan masalah yang membuat masalah menjadi sulit bagi orang 

tersebut untuk mentrasformasi rumusan dari masalah kedalam bentuk yang dinginkan[16]. 

Helpern (dalam Gama, 2004) mengemukakan tiga tahap pemecahan masalah, yaitu (1) persiapan untuk 

memecahkan masalah yaitu mengerti sifat dari masalah terdiri dari tujuan ynag diinginkan, dan apa yang 

diketahui, (2) pemecahan masalah yang sesungguhnya atau disebut juga tahap produksi yakni menghasilkan 

langka-langkah pemecahan yang didenfinisikan pada ruang masalah, (3) verifikasi terhadap pemecahan masalah 

yang di sebut juga tahap pengujian atau evaluasi, yakni mengevaluasi langkah-langkah pemecahan untuk 

memilih yang terbaik. Tahapan ini merupakan tahapan umum yang dapat ditempuh, dan meski belum 

memberikan pentahapan secara spesifik untuk suatu bidang ilmu tertetu, namun telah terjabarkan kerangka dasar 

tahapan dalam pemecahan masalah. 

Untuk memecahkan suatu masalah diperlukan berbagai tahapan pemecahan masalah. Salah satu tahapan 

pemecahan masalah yang dikemukan oleh polya (1973), yang mengemukakan empat tahapan pemecahan 

masalah matematika  yang perlu dilakukan yaitu: (1) memahami masalah; (2) membuat rencana penyelesaian; 

(3) melaksanakan rencana yang telah dibuat; (4) melihat kembali atau memeriksa jawaban ulang yang telah 

diperoleh. 

Krulik dan rudnick (1995) juga mengemukakan lima langkah dalam memecahkan masalah, yaitu: (1) 

membaca dan memikirkan kembali (read and think); (2) mengekpresi dan merencanakan (explore and plan); (3) 

memilih suatu strategi (select a strategy); (4) menemukan suatu jawaban (find an answer); (5) meninjau kembali 

dan mendiskusikan (reflect and extend). 

Dewey (Swadener, 1985) mengemukakan lima langkah pemecahan masalah, dan secara rinci dijelaskan 

berikut ini: (1) pengenalan (recognition); (2) pendefinisian (definision); (3) perumusan (formulasi); (4) 

mencobakan (test); (5) evaluasi (evaluastion)[17]. 

Dalam pemecahan masalah matematika, salah satu yang banyak dirujuk adalah pentahapan oleh Polya 

(1973), yang mengemukakan empat tahapan penting yang diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Memahami masalah (understand the problem). Pada langkah ini, siswa harus dapat menunjukkan 

bagian-bagian penting dari masalah, yaitu yang diketahui, yang ditanyakan, syarat yang terdapat dalam 

masalah. Oleh sebab itu pertanyaan guru kepada siswa, yaitu apa yang diketahui? apa yang ditanyakan? 

apa syaratnya? 

2. Memikirkan rencana (devise a plan). Pada langkah ini, perlu dipikirkan gagasan dari rencana. Gagasan 

yang baik didasarkan pada pengalaman atau informasi sebelumnya. Oleh sebab itu pertanyaan yang 

diajukan, yaitu apakah masalah ini berhubungan dengan sesuatu? Jika tidak berhasil, boleh mengubah 

bentuk masalah atau memodifikasi masalah, dengan bertanya bisakah Anda menyatakan masalah ini? 

3. Melaksanakan rencana (carry out the plan). Dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang, guru 

harus meminta siswa untuk memeriksa masing-masing langkah dengan bertanya apakah Anda yakin 

bahwa langkah itu benar? Atau dapatkah dibuktikan bahwa langkah tersebut benar?. 

4. Melihat kembali (look back). Ketika penyelesaian ditemukan, maka perlu diperiksa kembali hasil yang 

telah diperoleh. Pertanyaan yang diajukan, yaitu dapatkah Anda memeriksa hasilnya? Dapatkah Anda 

memeriksa argumentasinya? Untuk memberikan tantangan dan kepuasan dalam memecahkan masalah 

dapat diajukan pertanyaan, yaitu dapatkah Anda memperoleh hasil dengan cara yang berbeda? 

Tahapan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh polya, memuat berbagi rincian langkah yang 

semestinya dilakukan oleh siswa sehingga pemecahan masalah dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta 

memperoleh  solusi yang tepat. Langkah-langkah pemecahan masalah yang dianjukan mengarahkan siswa untuk 

selalu dapat menyadari potensi kemampuannya dan dapat mengatur kemampuan tersebut untuk dapat digunakan 

dalam pemecahan masalah.  
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Dari beberapa hal di atas, maka pemecahan masalah matematika yang dimaksud adalah proses yang 

meliputi tahap-tahap: memahami masalah, memikirkan rencana, melaksanakan rencana, dan evaluasi terhadap 

hasil pemecahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan memcahkan masalah mengarahkan 

kemampuan siswa untuk menyadari dan mengatur proses berpikirnya ketika memecahkan masalah.  

 

3. Karakteristik Siswa SMK Pemesinan 

Siswa SMK Pemesinan Kelas X, adalah siswa yang berumur sekitar 16 tahun. Menurut (Piaget: 1950) 

kemampuan intelektual anak berkembang secara bertingkat dan bertahap, yaitu (a) sensori motor (0-2 tahun), (b) 

pra-operasional (2-7 tahun), (c) operasional konkret (7-11 tahun), dan (d) operasional formal (>11 tahun). Teori 

ini menyatakan bahwa siswa SMK Pemesinan yang berusia sekitar 16 tahun berada pada tingkat intelektual 

operasinal formal.  

Berdasarkan pendapat (Piaget: 1958) masa remaja adalah tahap peralihan dari tahap konkret ke penerapan 

operasi formal. Selain perubahan metakognisi dalam memori dan teori pikiran yang muncul dalam masa kanak-

kanak, perubahan penting dalam metakognisi terjadi selama masa remaja (Kuhn & Franklin, 2006)[18]. 

Dibandingkan anak-anak, para remaja memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk memantau dan mengatur 

sumber kognitif agar secara efektif memenuhi tuntutan tugas pembelajaran. Kemampuan metakognitif yang 

semakin baik ini menghasilkan fungsi dan pembelajaran kognitif yang lebih efektif. 

Berdasarkan pendapat (Oding S.: 2010) remaja (12-21 tahun) berada dalam masa peralihan antara masa 

kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa, yang ditandai dengan  beberapa karakteristik yaitu: (1) 

mempersiapkan masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, (2) mengembangkan ketrampilan 

intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan[19].    

Berdasarkan pendapat tersebut, maka beberapa karakteristik perkembangan masa remaja tersebut 

membawa implikasi terhadap pendidikan dan pengajaran. Dimana hal yang perlu diperhatikan adalah (1) 

penyediaan fasilitas yang memungkinkan siswa SMK Pemesinan mengembangkan ketrampilan yang sesuai 

dengan  minat, dan bakatnya, (2) memberikan ketrampilan dalam memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan.   

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa siswa SMK Pemesinan adalah 

siswa yang berumur sekitar 16 tahun dan berada pada tingkat intelektual yang sudah formal, sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang semakin baik.  

 

4. Materi Trigonometri di SMK Pemesinan 

Berdasarkan Kurikulum 2013, permendikbud nomer 24 lampiran 16, salah satu materi yang diajarkan di 

kelas X SMK Pemesinan adalah trigonometri. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah: (3.7) 

Menjelaskan rasio trigonometri (sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen) pada segitiga siku-siku; 

(4.7) Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri (sinus, cosinus, tangen, 

cosecan, secan, dan cotangen) pada segitiga siku-siku; (3.8) Menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-

sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi; (4.8) Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi; (3.9) Menjelaskan aturan 

sinus dan cosinus; (4.9) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan cosinus; (3.10) 

Menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan; (4.10) Menganalisa perubahan grafik 

fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi y = a sin b(x + c) + d.  

Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon artinya tiga sudut, dan metro artinya mengukur. 

Ilmuwan Yunani di masa Helenistik, Hipparchus (190 B.C – 120 B.C) diyakini adalah orang yang pertama kali 

menemukan teori tentang trigonometri dari keingintahuannya akan dunia. Matematikawan Yunani lainnya, 

Ptolemy sekitar tahun 100 mengembangkan penghitungan trigonometri lebih lanjut. Matematikawan Silesia 

Bartholemaeus Pitiskus menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada 1595 dan 

memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Adapun rumusan sinus, cosinus juga tangen 

diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 SM. Selebihnya teori 

tentang Trigonometri disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di jaman berikutnya 

(https://en.wikipedia.org/wiki). 

Adapun materi trigonometri yang dipelajari di kelas X SMK Pemesinan berdasarkan kurikulum 2013 

adalah: (1). Ukuran sudut (derajat dan radian); (2) Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dan sudut 

istimewa; (3) Relasi sudut; (4) Identitas trigonometri; (5) Aturan sinus dan cosinus; (6) Grafik fungsi 

trigonometri. 

 

5. Kegunaan Matematika Trigonometri Di SMK Pemesinan  

Berdasarkan kurikulum 2013 materi di kelas X SMK Pemesinan adalah eksponen dan logaritma, 

persamaan dan pertidaksamaan linear, sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, matriks, relasi dan fungsi, 

https://en.wikipedia.org/wiki
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barisan dan deret, persamaan dan funsi kuadrat, trigonometri, geometri, limit fungsi, statistika, peluang. Materi 

matematika wajib di kelas XI SMK Pemesinan adalah program linear, matriks, fungsi komposisi dan fungsi 

invers, persamaan garis lurus, barisan dan deret tak hingga, trigonometri, statistika, aturan pencacahan, 

lingkaran, transformasi, turunan, integral. Materi matematika wajib di kelas XII SMK Pemesinan adalah: 

matriks, barisan dan deret, logika matematika, ruang dimensi tiga, integral rieman, integral tentu dan integral tak 

tentu. 

Dengan memperhatikan topik-topik materi yang dipelajari, maka matematika merupakan dasar dari 

berbagai mata pelajaran lain yang diajarkan di SMK Pemesinan. Matematika digunakan sebagai dasar 

perhitungan ataupun digunakan dalam menyelesaikaan permasalahan yang terdapat dalam mata pelajaran di 

SMK Pemesinan yaitu gambar teknik, simulasi digital, teknologi mekanik alat ukur, mekanika fluida, system 

control, pengerjaan logam, kelistrkan mesin dan konversi energy, mekanika teknik dan elemen mesin, teknik 

gambar manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan frais, dan teknik pemesinan CNC.  

Berdasarkan kajian dari peneliti materi trigonometri paling banyak digunakan sebagai dasar atau 

ponopang bagi beberapa mata pelajaran lain. Namun berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa Guru 

Matematika di 3 SMK bahwa yang terjadi di lapangan Siswa akan sangat mengalami kesulitan, karena 

kekurangpahaman secara mendalam dalam materi trigonometri akibat kurangnya kemampuan dalam ketrampilan 

pemecahan masalah trigonometri. Materi trigonometri diajarkan di kelas X semester 2 berdasarkan permen 

nomer 24 tahun 2016. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok bahasan trigonometri.  

Pemahaman terhadap konsep-konsep Trigonometri secara utuh dan mendalam akan membantu siswa 

SMK Pemesinan dalam mempelajari mata pelajaran lain baik sebagai dasar perhitungan ataupun banyak materi 

trigonometri yang digunakan sebagai substansi dari mata pelajaran lain tersebut, seperti: gambar teknik yang 

menopang mata pelajaran teknik gambar manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan frais, dan 

teknik pemesinan CNC. Pentingnya kemampuan siswa dalam menggambar teknik dengan baik sangat diperlukan 

tatkala nanti mereka lulus dan masuk ke dunia kerja yang dewasa ini tidak hanya sekedar bertolak dari nilai UN 

saja, tapi juga keterampilan yang dimiliki. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan beberapa pendapat Ahli pada hasil dan pembahasan dapat dikatakan masalah matematika 

trigonometri yang diberikan kepada siswa di Sekolah, dimaksudkan untuk melatih siswa mematangkan 

kemampuan intelektualnya dalam memahami, merencanakan, melakukan, dan memperoleh solusi dari setiap 

masalah yang dihadapinya baik itu berkaitan dengan trigometrinya sendiri ataupun berkaitan dengan bidang dan 

peminatan pemesinan yang ada kaitannya dengan trigonometri. Oleh karena itu kebutuhan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah trigonometri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika. 

Adapaun berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka pemecahan masalah matematika trigonometri yang 

dimaksud adalah proses yang meliputi tahap-tahap: memahami masalah, memikirkan rencana, melaksanakan 

rencana, dan evaluasi terhadap hasil pemecahan. Dengan demikian jika siswa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman masalah trigonometri. 

Dengan memahami trigonometri secara utuh dan mendalam, dapat meningkatkan kompetensi lulusan 

siswa SMK Pemesinan. Hal ini dikarenakan trigonometri sangat diperlukan dalam pemahaman mata pelajaran 

gambar teknik yang merupakan dasar dari mata pelajaran simulasi digital yang akan menopang mata pelajaran 

teknik gambar manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan frais, dan teknik pemesinan CNC.  
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa yang mengeluh karena sering 

merasa bosan pada saat guru menerangkan atau mengajar di depan kelas sehingga 

siswa seringkali merasa tidak focus, melalui pembelajaran yang interaktif diharapkan 

guru dapat mengetahui bagaimana proses berfikir siswa ditinjau dari otak kiri dan otak 

kanan. Proses berpikir merupakan aktivitas kognitif yang dapat diketahui melalui 

ekspresi respon secara lisan maupun tulisan dan perilaku dalam mengolah informasi 

yang berbeda-beda setiap individu dalam mempersepsi, berpikir, mengingat, maupun 

memecahkan masalah. Proses berpikir otak kiri bersifat logis, linear, dan rasional. 

seperti hal perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan dan logika yang 

merupakan pusat matematika. Otak kiri berperan dalam kecerdasan Intelligence 

Quotient (IQ) daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek. Sedangkan pada siswa yang 

proses berfikirnya dominan otak kanan banyak berhubungan dengan inovasi, 

kreativitas, naluri, intuisi, daya cipta, kejujuran, keuletan, tanggungjawab, 

kesungguhan, spirit, kedisiplinan, etika, empati dan lain-lain. Otak  kanan 

mengendalikan Emotional Quotient (EQ). Otak kanan dapat merekam ingatan dengan 

cepat dan menyimpan ingatan tersebut dalam memori otak dalam jangka waktu yang 

lama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tes subjektif, tes 

dominasi otak dan wawancara. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan 

analisis data kualitatif yang dinyatakan dengan presentase. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses 

berfikir siswa yang sampel penelitian dipilih kelas VII-D yang berjumlah 40 siswa 

menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah satu orang siswa yang 

dominan otak kiri dan satu orang siswa yang dominan otak kanan. Dua siswa ini 

dipilih dari 40 siswa kelas vii. untuk menentukan siswa yang dominan otak kiri dan 

dominan otak kanan digunakan tes dominasi otak kiri dan otak kanan. Sedangkan 

untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan siswa dalam memecahkan masalah 

Bentuk Aljabar dilakukan dengan menganalisis dan mengintepretasikan langkah-

langkah yang digunakan siswa, menggunakan metode Think Aloud dan proses 

wawancara untuk mendapatkan data yang valid. 

 

Kata kunci: Proses berfikir, Otak kiri, Otak Kanan 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses yang mampu membantu manusia dalam menggembangkan dirinya 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan juga merupakan sarana vital dalam 

proses penggembangan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dalam pendidikan 

berlangsung suatu proses pembelajaran. Hasil dari proses pembelajaran merupakan tolok ukur kesuksesan 

peserta didik, dalam mendapatkan keberhasilan yang baik diperlukan faktor internal dan faktor eksternal dari 

tiap peserta didik. Faktor internal untuk menunjang keberhasilan yaitu kecerdasan, kondisi fisik, bakat, minat 

dan motivasi belajar siswa, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

sarana dan prasarana sekolah. 

Matematika merupakan ilmu dasar yang terus mengalami perkembangan baik dalam segi teori maupun 

segi penerapannya. Sebagai ilmu dasar, matematika digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan 

manusia, sehingga diperlukan suatu upaya dalam penggajaran matematika agar dapat terlaksana secara optimal 

sehingga setiap siswa dapat memahami matematika dengan baik. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan 

matematika, dipelajari oleh semua siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. 

Pada dunia pendidikan di Indonesia matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan 

yang cukup besar bagi siswa, karena matematika berfungsi untuk menggembangkan kemampuan berkomunikasi 

berfikir secara logis, matematis, realita dan sistematis. Padahal cara kerja tersebut hanya sebagian kecil dari cara 

kerja otak manusia sedangkan masih terdapat banyak sekali cara kerja dari otak manusia yang belum 

dioptimalkan. Hal tersebut mengakibatkan siswa yang dominan otak kanan mengalami masalah dalam belajar.  

Menurut penelitian, rata-rata manusia mempergunakan kurang dari 1% kemampuan otaknya. Apa 

jadinya kalau manusia bisa mempergunakan 10% kemampuan otaknya? Kecenderungan menggunakan otak kiri 

dapat dilihat fenomena yang paling sering terjadi dalam belajar adalah mementingkan apa yang dipelajari bukan 

bagaimana cara belajarnya.  

Kenyataan tersebut juga terjadi pada siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya yang mengeluh karena 

sering merasa bosan pada saat guru menerangkan atau mengajar di depan kelas sehingga siswa seringkali 

merasa tidak focus pada mata pelajaran khususnya mata pelajaran matematika. Oleh karena itu tidak berlebihan 

jika sampai saat ini mata Pelajaran matematika masih kurang disenangi oleh siswa. Hal ini disebabkan dalam 

pelajaran matematika yang didominasi pada penalaran, analisis, perhitungan yang lebih terkait dangan otak kiri. 

Agar pembelajaran dapat mengfungsi otak kiri dan kanan siswa, maka diperlukan suatu proses pembelajaran 

yang interaktif.  

Melalui pembelajaran yang interaktif diharapkan guru dapat mengkondisikan berfungsinya kedua 

belahan otak atau lebih dikenal dengan manajemen otak (Brain Management) siswa. Metode pembelajran yang 

digunakan yaitu metode Think Alouds (Think Out Loud) adalah sebuah metode untuk mengetahui proses 

berpikir subjek penelitian. Metode ini dilakukan dengan meminta subjek penelitian untuk menyelesaikan 

masalah sekaligus menceritakan proses berpikirnya. Think Alouds dikembangkan oleh ahli psikologi kognitif 

dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana seseorang memecahkan masalah. Ketika seseorang memecahkan, 

maka apa yang dipikirkan dapat direkam dan dianalisis untuk menentukan proses kognitif yang terkait dengan 

masalahnya. 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian 

yaitu bagaimana proses berfikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari dominasi otak kiri 

atau kanan pada siswa kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berfikir siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika ditinjau dari dominasi otak kiri atau dominasi otak kanan pada siswa kelas VII SMP Negeri 43 

Surabaya. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Tempat penelitian di SMP Negeri 43 Surabaya dengan 

pengambilan data pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017. Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah seluruh kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya, sedangkan untuk sampel 

penelitian dipilih kelas VII-D yang berjumlah 40 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling.  

Pengambilan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara. Dalam penelitian ini ada dua tes yang 

digunakan oleh peneliti yaitu tes dominasi otak, tes ini bertujuan untuk mengetahui jumlah siswa yang lebih 

dominan menggunakan otak kanan atau lebih dominan menggunakan otak kiri. Tes selanjutnya yang digunakan 

oleh peneliti yaitu tes soal pada materi bentuk aljabar, tes ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan cara 

menjawab soal pada siswa yang menggunakan otak kanan dan otak kiri pada kelas VII-D SMP Negeri 43 

Surabaya. Setelah melaksanakan tes peneliti melakukan proses wawancara, wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan jika ada siswa yang skor antara siswa yang dominan otak kiri dan siswa yang dominan otak kanan 

hasil perolehannya sama. 
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III. PEMBAHASAN 

Interpretasi terhadap hasil analisa data penelitian yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Deskripsi mengenai strategi yang digunakan siswa didasarkan pada analisis dari langkah-langkah 

yang digunakan siswa dan metode Think Aloud akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut: 

 

Masalah 1: 

Buatlah tabel bentuk aljabar yang menyatakan x adalah banyaknya bola dalam suatu kotak dan y menyatakan 

banyaknya bola dalam suatu tabung, jika setiap kotak dan setiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. 

Tentukan dan gambarlah: 

a. Jika dalam suatu tabel terdapat 2 kotak bola dan 4 bola? 

b. Jika dalam suatu tabel terdapat 1 kotak bola, 2 tabung dan 3 bola? 

Analisis Masalah 1.  

Berikut ini disajikan strategi yang digunakan oleh Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila. 

Hasil Pekerjaan Anggita Shafira Rizky:  

Anggita menyelesaikan soal no. 1.a dengan memisalkan variabel x sebagai kotak dan variabel y sebagai bola 

dan soal no 1.b dengan memisalkan variabel x sebagai kubus, variabel y sebagai bola dan tabung menjadi 

konstanta sehingga diperoleh bentuk aljabar sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Anggita Shafira Rizky 

 

Hasil Pekerjaan Hana Nabila:  

Hana menyelesaikan soal no. 1.a dengan memisalkan variabel x sebagai kotak dan variabel y sebagai bola dan 

soal no 1.b dengan memisalkan variabel x sebagai kubus, variabel y sebagai bola dan tabung menjadi konstanta 

sehingga diperoleh bentuk aljabar sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2. Hasil Pekerjaan Hana Nabila 

 

Analisis Masalah 1 

Dalam menyelesaikan masalah matematika, Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila menggunakan 

strategi yang sama. Namun demikian, Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila menggunakan pola pikir yang 

berbeda. Misalnya pada saat menyelesaikan masalah nomor 1, Pola pikir Hana Nabila lebih terstruktur dari hasil 

gambar, sedangkan pola pikir Anggita Shafira Rizky cenderung acak dan menggunakan daya imajinasinya 

dengan cara mewarnai hasil gambarnya menggunakan pensil tulis, meskipun mereka menggunakan strategi yang 

sama. 
 

Masalah 2: 

Tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut ini. 

a. 5a + 7  

b. 4x2y + 3x2 – 6y + 2 

c. 9x3 – 3x3y2 – 4x3 + 12y2 + 6x2y3 – y2 – 5 
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Analisis Masalah 2.  

Berikut ini disajikan strategi yang digunakan oleh Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila. 

Hasil Pekerjaan Anggita Shafira Rizky. 

Anggita menyelesaikan soal no. 2.a dengan jawaban suku 5a, variabel yaitu a,  koefisien 5, dan konstanta 7. 

Pada soal 2.b dengan jawaban suku yaitu 4x2y, 3x2, 6y, variabel yaitu x dan y, koefesien yaitu 2 dan konstanta 

4,3,6.  

Pada soal 2.c dengan jawaban suku yaitu 9x3, 3x3, 4x3, 12y2, 6x2 variabel yaitu x dan y, koefesien yaitu 2, 3, 4, 

12, 6 dan konstanta 5. 

 

 
Gambar 3. Hasil Pekerjaan Anggita Shafira Rizky 

 

Hasil Pekerjaan Hana Nabila. 

Anggita menyelesaikan soal no. 2.a dengan jawaban ada satu suku yaitu 5a, ada satu variabel yaitu a, ada satu 

koefesien yaitu 5 dan ada satu konstanta yaitu 7. 

Pada soal 2.b dengan jawaban ada tiga suku yaitu 4x2y, 3x2, 6y, ada dua variabel yaitu x dan y, ada tiga 

koefesien yaitu 4, 3, 6 dan ada satu konstanta yaitu 2. 

Pada soal 2.c dengan jawaban ada enam suku yaitu 9x3, 3x3y2, 4x3, 12y2, 6x2y3 dan y2, ada dua variabel yaitu x 

dan y, ada lima koefesien yaitu 9, 3, 4, 12, 6,1 dan ada satu konstanta yaitu 5. 

 

 
Gambar 4. Hasil Pekerjaan Hana Nabila 

 

Hasil Analisis Masalah 2 

Dalam menyelesaikan masalah matematika, Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila menggunakan 

strategi yang sama. Namun demikian, Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila menggunakan pola pikir yang 

berbeda. Misalnya pada saat menyelesaikan masalah nomor 2, Pola pikir Hana Nabila lebih teratur, sistematis 

dan detail sedangkan pola pikir Anggita Shafira Rizky cenderung acak dan mengembangkan daya kreativitasnya 

dengan cara memberi kolom pada lembar kerjanya, meskipun ada jawaban yang salah pada hasil pekerjaan 

Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila seperti pada soal nomor 2.a seharusnya ada dua suku tetapi pada 

jawaban Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila ada satu suku, dan juga pada soal 2.b Anggita Shafira Rizky 

menjawab benar bahwa ada empat suku dan Hana Nabila menjawab salah dikarenakan ada tiga suku. 

 
Masalah 3: 

Bentuk sederhana dari perkalian suku di bawah ini adalah… 

a. (x + 10) (x + 3) 

b.   

c. (3x – 2) (2x – 4) 

Analisis Masalah 3.  

Berikut ini disajikan strategi yang digunakan oleh Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila. 

Hasil Pekerjaan Anggita Shafira Rizky. 

Anggita menyelesaikan soal no. 3.a dengan cara:  

(x + 10) (x + 3) = x2 + 3x + 10x + 30 = x2 + 13x + 30 
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soal no. 3.b dengan cara:  

 = 3x2 – 8x + 3x – 8  = 3x2 – 5x – 8 

soal no. 3.c dengan cara:  

(3x – 2) (2x – 4) = 6x2 – 12x – 4x + 8 = 6x2 – 16x + 8 

 

 
Gambar 5. Hasil Pekerjaan Anggita Shafira Rizky 

 

Hasil Pekerjaan Hana Nabila. 

Hana menyelesaikan soal no. 3.a dengan cara:  

(x + 10) (x + 3) = x2 + 3x + 10x + 30 = x2 + 13x + 30 

soal no. 3.b dengan cara:  

 = 3x2 – 8x + 3x – 8  = 3x2 – 5x – 8 

soal no. 3.c dengan cara:  

(3x – 2) (2x – 4) = 6x2 – 12x – 4x + 8 = 6x2 + 16x + 8 

 

 
Gambar 6 

Hasil Pekerjaan Hana Nabila 

 

 

Hasil Analisis Masalah 3 

Dalam menyelesaikan masalah matematika, Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila juga 

menggunakan strategi yang sama. Namun demikian, Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila menggunakan pola 

pikir yang berbeda. Misalnya pada saat menyelesaikan masalah nomor 3, Pola pikir Hana Nabila lebih teratur, 

sistematis dan berurutan sedangkan pola pikir Anggita Shafira Rizky cenderung mengembangkan daya 

kreativitas dan visualnya dengan cara memberi garis untuk mempermudah cara mengerjakan pada lembar 

kerjanya, meskipun ada jawaban yang salah pada hasil pekerjaan Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila seperti 

pada soal nomor 3.b seharusnya 3x2 – 11x – 8  tetapi pada jawaban Anggita Shafira Rizky dan Hana Nabila 

adalah 3x2 – 5x – 8. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada siswa yang dominan otak kiri cenderung menganalisis, pada umumnya mendominasi kepribadian yang 

terletak dalam ketrampilan bahasa seperti misalnya berbicara, tulis-menulis, matematika serta penalaran. 

Karakteristik orang yang memiliki dominasi otak kiri bersifat teratur, bertahap, simbolis, logis, verbal. Otak 

kiri berperan dalam kecerdasan Intelligence Quotient (IQ) seperti hal perbedaan, angka, urutan, tulisan, 

bahasa, hitungan dan logika yang merupakan pusat matematika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka 

pendek. Orang yang dominan otak kiri biasanya dapat belajar dengan tenang, tidak mengalami kesulitan 

dalam pelajaran-pelajaran yang dianggap penting dan seringkali berprestasi.  
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2. Pada siswa yang dominan otak kanan pada umumnya mendominasi proses berfikir yang banyak 

berhubungan dengan inovasi, kreativitas, naluri, intuisi, daya cipta, kejujuran, keuletan, tanggungjawab, 

kesungguhan, spirit, kedisiplinan, etika, dan empati. Otak kanan berperan dalam kecerdasan Emotional 

Quotient (EQ). Otak kanan dapat merekam ingatan dengan cepat dan menyimpan ingatan tersebut dalam 

memori otak dalam jangka waktu yang lama.  

Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar dengan cara lebih aktif dalam 

belajar baik didalam kelas maupun diluar kelas.  

2. Dalam mengajarkan pemecahan masalah di sekolah, guru disarankan agar memberi kesempatan kepada 

para siswanya agar dapat menggunakan berbagai macam strategi dan pola pikir, sehingga kedua belahan 

otak kiri dan kanan dapat berkembang secara seimbang dan proporsional. 

3. Pihak sekolah diharapkan untuk meningkatkan kualitas dari segi siswa dengan memotivasi siswa agar lebih 

aktif dalam belajar dan meningkatkan kurikulum serta kualitas guru. 

4. Untuk peneliti berikutnya bisa melakukan penelitian terkait dominasi otak kiri dan dominasi otak kanan 

dikaitkan pada model atau metode pembelajaran lainnya. 
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Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang dapat menumbuhkan 

kemampuan berfikir logis dan kemapuan memecahkan masalah. Pembelajaran 

geometri merupakan pembelajaran yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga dengan mudah dapat dipakai untuk memotivasi dan menarik perhatian serta 

merangsang imajinasi peserta didik. Namun, pada kenyataan dilapangan, ternyata 

banyak peserta didik yang merasa sulit untuk memahami geometri. Tujuan penulisan 

artikel untuk mendeskripsikan suatu model pembelajaran geometri yang memusatkan 

pada pengajaran dan keterampilan menyelesaikan masalah melalui teknik sistematik 

dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk merancang model pembelajaran 

ini. Model pembelajaran ini tidak hanya menitik beratkan pada capaian kemampuan 

kognitif saja, melainkan juga pembelajaran yang dapat menanamkan karakter nilai 

islami bagi peserta didik. Model pembelajaran yang dihasilkan adalah model 

pembelajaran geometri berbasis Creatif Problem Solving (CPS) dengan pendeatan Al-

Qur’an.  

 

Kata kunci: Creatif Problem Solving (CPS), pendekatan Al-Quran, Geometri  
 

I. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan kesempurnaan bentuk dan akal yang tidak dimilikki oleh 

makhluk yang lain. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, manusia diwajibkan dan diperintahkan untuk menuntut 

ilmu setinggi-tingginya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, referensi [1] “Tuntutlah ilmu pengetahuan, 

sekalipun ke negeri Cina, maka sesungguhnya  mencari ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Sesungguhnya 

para Malaikat itu mengembangkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, karena mereka suka 

kepada yang ia tuntut (Ilmu).” (HR. Ibnu Abdil Bar). Ilmu memberikan kemampuan dan pertahanan hidup bagi 

seseorang untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu proses pemecahan masalah 

kehidupan. Sehinnga Allah SWT menempatkan orang berilmu di tempat yang mulia di sisiNya. 

Referensi [2], dalam bukunya “Perspektif Al-Qur’an tentang manusia dan agama”, menyatakan bahwa iman 

dan sains merupakan karakteristik insani. Fitrah manusia pada hakikatnya selalu ingin tahu gejala dan fenomena 

alam apa saja yang terjadi pada alam semesta, hal ini menunjukan bahwa jiwa sains yang merupakan bagian dari 

ilmu pengetahuan ada dalam diri setiap orang. Selain itu, manusia juga memiliki fitrah iman yaitu sikap yang 

mengarah pada kebenaran, kesucian, dan penyembahan. Sehingga, iman dan ilmu merupakan karakteristik setiap 

insan yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa ilmu akan berdampak fanatisme dalam diri seseorang, 

sehingga dapat mengarah pada kemunduran dan kebodohan dalam berfikir. Ilmu tanpa iman akan berdampak 

kemurkaan, keserakahan, kejahatan, dan kesombongan. Oleh karena itu, iman dan sains harus tumbuh pada fitrah 

setiap manusia secara seimbang dan saling melengkapi satu sama lain sehingga terhindar dari paradigma 

dikotomisasi antara agama dan ilmu penegtahuan. Sebagaimana dalam sebuah Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang 

artinya: ”Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah (2) bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajarkan manusia dengan perantara 

kalam (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui (5).“. Dalam surat Al-Alaq di atas, manusia 

diharapkan dapat belajar dan dapat mengetahui banyak ilmu sehingga manusia dapat menjadi manusia seutuhnya 

dengan dasar iman kepada Allah SWT . Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang  diturunkan oleh 

Allah untuk mengatur perpaduan antara iman dan ilmu. 

Islam dengan kitabnya Al-Qur’an adalah  agama yang menjadi dasar ilmu dalam dunia pendidikan. Ada 

banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan salah satunya adalah Surat 

Al- Baqarah ayat 31 yang artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda 
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itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar.”. Dalam surat Al-Baqarah di atas, pada zaman Nabi Adam 

telah ditemukan sektor pertanian dan perternakan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan (sains) sudah 

ada sejak zaman Nabi Adam as, bahkan Nabi Adam as mendapat julukan sebagai bapak sains yang 

memperkenalkan teknologi, seperti pada [3]. Ilmu pengetahuan termasuk matematika, fisika, kimia biologi dan 

masih banyak yang lain yang terhimpun dalam ilmu sains merupakan ilmu-ilmu yang bersumber pada Al-Qur’an. 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang juga mengkaji tentang prinsip-prinsip matematika. Matematika 

adalah sebuah ilmu pasti yang memang selama ini menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan, sehingga 

matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting dan menjadi dasar ilmu lainnya. 

Terlepas dari unsur matematika, kebudayaan dan peradapan manusia tidak akan berkembang seperti saat ini. Oleh 

karena itu, matematika dijadikan alat untuk mengembangkan cara berfikir dalam mengadapi masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan mengenai matematika ternyata memiliki arti penting dalam pembentukan 

konsepsi hidup manusia, salah satu konsep matematika tercontohkan pada surat Al-Isra’ ayat 12, artinya: “Dan 

kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan 

Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar 

kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan 

jelas.”. Ayat tersebut mengenalkan konsep matematika sebagai alat bantu menyelesaikan persoalan yang 

memerlukan perhitungan. Tanpa matematika, nampaknya pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang 

tidak membutuhkan tingkat penalaran lebih tinggi. Perspektif tersebut, menjadikan matematika sebagai ilmu 

pengetahuan yang wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai perguruan 

tinggi. Namun, pada kenyataanya tidak semua peserta didik dapat memahami dengan mudah semua konsep  

matematika. Seringkali matematika dianggab sebagai ilmu yang abstrak dan berpola pikir deduktif, sehingga  

membutuhkan tingat pemahaman dan keterampilan secara mendalam. Salah satu konsep matematika yang 

dianggap membutuhan tingkat pemahaman yang cukup tinggi adalah geometri. 

Geometri adalah salah satu cabang matematika yang berhubungan dengan temapat kedudukan suatu titik. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NTCM), referensi [4], menyatakan bahwa secara umum 

kemampuan geometri yang harus dimiliki peserta didik adalah: 1) Mampu menganalisis karakter dan sifat dari 

bentuk geometri baik 2D dan 3D; dan mampu membangun argumen-argumen matematika mengenai hubungan 

geometri dengan yang lainnya; 2) Mampu menentukan kedudukan suatu titik dengan lebih spesifik dan gambaran 

hubungan spasial dengan sistem yang lain; 3) Aplikasi transformasi dan menggunakannya secara simetris untuk 

menganalisis situasi matematika; 4) Menggunakan visualisasi, penalaran spasial, dan model geometri untuk 

memecahkan permasalahan. Referensi [5], menyatakan bahwa “tujuan pembelajaran geometri adalah agar peserta 

didik, (1) memperoleh rasa percaya diri pada kemampuan matematikanya, (2) menjadi pemecah masalah yang 

baik, (3) dapat berkomunikasi secara matematis, dan (4) dapat bernalar secara matematis”. Referensi [6], 

memandang, dalam pembelajaran geometri, peserta didik membutuhkan suatu konsep yang matang sehingga 

peserta didik mampu menerapkan keterampilan geometri yang dimiliki seperti menvisualisasikan, mengenal 

bermacam-macam bangun datar dan ruang, mendeskripsikan gambar, mengsketsa gambar bangun, melabel titik 

tertentu, dan kemampuan untuk mengenal perbendaan dan kesamaan antar bangun geometri. Selain itu, di dalam 

memecahkan masalah geometri dibutuhkan pola berpikir dalam menerapkan konsep dan keterampilan dalam 

memecahkan masalah tersebut.  

Model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan adalah model Creative Problem Solving (CPS), seperti pada [7]. Referensi [8], 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa CPS merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah 

melalui teknik sistematik dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

CPS memiliki peran untuk perbaikan kualitas proses pembelajaran sehingga dapat  meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. CPS mempunyai 3 prosedur, yaitu: (1) Menemukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, 

mengumpulkan dan meneliti data dan informasi yang bersangkutan; (2) Menemukan gagasan berkaitan dengan 

memunculkan dan memodifikasi gagasan tentang strategi CPS; (3) Menemukan solusi, yaitu proses evaluatif 

sebagai puncak CPS. Sasaran dari referensi [9], adalah sebagai berikut: (1) peserta didik akan mampu 

menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah dalam CPS; (2) peserta didik mampu menemukan 

kemungkinan-kemungkinan strategi CPS; (3) peserta didik mampu mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-

kemungkinan tersebut kaitannya dengan kriteria-kriteria yang ada; (4) peserta didik mampu memilih suatu pilihan 

solusi yang optimal; (5) peserta didik mampu mengembangkan suatu rencana dalam mengimplementasikan 

strategi CPS; (6) peserta didik mampu mengartikulasikan bagaimana CPS dapat digunakan dalam berbagai 

bidang atau situasi. CPS dan nilai-nilai karakter disarankan sebagai tujuan utama pendidikan Matematika dan 

merupakan dua hal yang bersifat sangat berkaitan satu sama lain.  CPS sebagai model pembelajaran dan karakter 

sebagai nilai-nilai individu untuk membangun pemahaman sesuatu konsep, memberikan penekanan pada 

pentingnya keterlibatan pengalaman langsung dalam peoses pembelajaran. 

Nilai-nilai kareakter individu tumbuh jika dalam suatu proses pembelajaran terbangun kebermaknaan dalam 

diri peserta didik, yakni peserta didik lebih termnotivasi belajar dengan suasana belajar yang bermakna atau 

penuh arti merujuk pada prinsip belajar kebermaknaan, seperti pada [10]. Pada proses pembelajaran yang 
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bermakna, diharapkkan pembelajaran tersebut dapat membuat peserta didik mengetahui dan menyadari bahwa 

matematika mempunyai arti dan kegunaan yang penting bagi dirinnya. 

Berdasaran permasalahan diatas, penulis akan merancang pembelajaran geometri berbasis Creatif Problem 

Solving (CPS) dengan pendekatan Al-Qur’an. Rancangan pembelajaran dengan pendekatan Al-Qur’an ini adalah 

desain pembelajaran yang mengkoneksikan matematika dan Al-Qur’an, khususnya pada materi geometri. 

Pengkoneksian antara konsep geometri dan Al-Qur’an yang tengah dikembangkan oleh para matematikawan 

mengajak peserta didik menyadari bahwa matematika adalah hal yang sangat penting dan bermakna dalam segala 

aspek kehidupan, termasuk keagamaan karena selain Al-Qur’an membicarakan prinsip-prinsip dalam matematika, 

matematika juga dapat membantu kita dalam memahami Al-Qur’an, seperti pada [11]. 

II. PEMBAHASAN 

1. Pembelajaran Geometri berbasis Creatif Problem Solving (CPS) 

Geometri merupakan suatu konsep yang dapat dipakai untuk memotivasi dan menarik perhatian dan imajinasi 

peserta didik. Aktivitas-aktivitas dalam geometri dapat digunakan untuk mengenalkan ide-ide baru dimulai 

dengan sesuatu yang kongkrit, pengalaman memanipulasi yang menghasilkan suatu wawasan baru. Refrensi [12], 

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangan kemampuan pemecahan masalah 

dengan memanfaatkan pemikiran logis dan matematis. Pembelajaran geometri memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan intuisi ruang pikiran dengan memasuki dunia geometri yang pada dasarnya 

sudah dikenal semenjak mereka lahir. Dunia geometri yang sudah mereka kenal itulah yang menjadi tolak ukur 

dalam proses pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah dan imajinasi kreatif yang dikembangkan selama 

pembelajaran geometri membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep matematikaa lainnya. 

Menurut Edward L. Pinzzini, melalui proses CPS, peserta didik akan mampu menjadi pemikir yang handal 

dan mandiri. Mereka dirangsang untuk mampu menjadi seorang eksplorer mencari penemuan baru, inventor 

mengembangkan kriteria gagasan dan pengujian baru yang inovatif, designer mengkreasi rencana dan model 

terbaru, pengambil keputusan berlatih bagaimana menetapkan pilihan yang bijaksana, dan sebagai komunikator-

mengembangkan metode dan teknik untuk bertukar pendapat dan berinteraksi. Hal yang senada juga dinyatakan 

Referensi [13], CPS merupakan suatu program training yang didisain untuk meningkatkan perilaku kreatif dengan 

suatu cara sistematik dalam mengorganisasi dan memproses informasi dan gagasan agar dapat memahami dan 

memecahkan masalah secara kreatif – sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan tujuan umum 

yaitu meningkatkan perilaku kreatif dan kemampuan memecahkan masalah belajar berfikir “diluar batas-batas 

yang sudah dikenal”. 

Pembelajaran CPS, memberikan kebebasan yang luas dalam memecahkan masalah dengan strategi individu 

masing-masing, melatih kemampuan analisis ketika dihadapkan pada pertanyaan, dan peserta didik dapat 

melakukan keterampilan mencari solusi untuk mengembangkan tanggapannya, seperti pada [14]. Keterampilan 

dan kemampuan berpikir yang diperoleh ketika seseorang memecahkan masalah diyakini dapat menumbuhkan 

nilai-nilai karakter dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. Referensi [15],  keunggulan dari model 

CPS adalah: (1) Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan; (2) Berpikir dan bertindak kreatif; (3) 

Memecahkan masalah secara realistis; (4) Melatih peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran; (5) Melatih 

peserta didik menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah; (6) Mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk mengungkapkan gagasan; (7) Merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 

Referensi [16],  dalam penelitiannya, kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dalam pembelajaran 

CPS, adalah: (1) menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah dengan teliti; (2) menemukan 

kemungkinan strategi pemecahan masalah dengan bekerjasama; (3) mengevaluasi dan menyaksikan kemungkinan 

yang berkaitan dengan kriteria-kriteria yang ada dengan kritis; (4) memilih suatu pilihan solusi yang optimal 

dengan jujur; (5) mengembangkan suatu rencana dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah 

dengan kreatif dan  tanggung jawab. 

Lebih lanjut, Referensi [17], langkah-langkah CPS dalam pembelajaran matematika sebagai hasil gabungan 

prosedur Von Oech dan Osborn, yaitu: (1) klarifikasi masalah; (2) pengungkapan gagasan; (3) evaluasi dan 

seleksi; (4) implementasi. Hal yang senada  dijelaskan referensi [18],  bahwa tahap CPS adalah: (1) temukan 

fakta-fakta/fact-finding; (2) tentukan masalahnya/problem finding; (3) pikirkan macam-macam kriteria idea-

finding; (4) mengambil keputusan/solution-finding; (5) menentukan tindakan/acceptand-finding. 

Referensi [19], seting kelas dalam pembelajaran CPS terdapat diskusi kelompok (small discussion) dengan 

anggota kelompok heterogen berdasarkan tingkat kemampuan awalnya. Pembagian kelompok yang heterogen ini 

sesuai penjabaran Piaget terhadap implikasi teori kognitif dalam pendidikan, yang antara lain memaklumi adanya 

perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangannya, kemudian dalam pembelajaran pendidik harus 

melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk 

kelompok-kelompok kecil peserta didik. 

Dari referensi-referensi diatas, maka penulis akan merancang suatu model pembelajaran geometri berbasis 

CPS. Sajian indikator dalam pembelajaran geometri berbasis CPS tertuang dalam sintak pembelajaran yang 
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dirancang berdasarkan level berfikir Van Hiele, seperti pada [20]. Sintak pemebelajaran geometri berbasis CPS 

dirancang dalam tabel 1. 

Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Geometri Berbasis CPS 

Tahap Kegiatan pendidik Indikator 
Level Berifikir 

Van Hiele 

Tahap-1 

Orientasi 

peserta didik 

pada 

masalah; 

Pendidik menjelaskan 

tujuan pembelajaran, 

mengajukan 

fenomena atau fakta 

berupa demonstrasi 

atau cerita untuk 

memunculkan 

masalah serta 

memotifasi peserta 

didik untuk terlibat 

dalam penyelesaian 

masalah yang dipilih; 

 

 

Menyatakan urutan 

langkah-langkah 

pemecahan masalah; 

Level 0: 

(Level visualisasi dikenal dengan level dasar, 

level rekognisi, level holistic, dan level visual) 

 

Level ini muncul pada saat pendidik 

mengajukan fenomena atau fakta berupa 

demontrasi atau cerita yang nantinya mengarah 

pada munculnya masalah. 

 

Pada level ini, peserta didik mengenal bentuk-

bentuk geometri hanya pada karakteristik 

visualnya saja. 

 

Peserta didik secara eksplisit tidak terfokus pada 

sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang 

objek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada 

level ini peserta didik tidak dapat memahami 

dan menentukan sifat kriteria dan karakteristik 

bangun yang ditunjukan. Sehingga peserta didik 

hanya diminta untuk menyebutkan urutan 

langkah-langkah pemecahan masalah 

Tahap-2 

Mengorganisa

sikan peserta 

didik untuk 

belajar; 

Pendidik 

membimbing peserta 

didik melakukan 

identifikasi masalah 

dan merumuskan 

sebuah masalah 

autentik sesuai 

dengan materi yang 

diajarkan; 

Menemukan 

kemungkinan 

strategi pemecahan 

masalah;  

Level 1: 

(Level analisis dikenal dengan level deskriptif) 

 

Pada level ini sudah terlihat adanya analisi 

peserta didik terhadap konsep dan sifat-sifat 

bangun geometri. Peserta didik dapat menentuan 

sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan 

pengamatan, pengukuran, eksperimen, 

menggambar dan membuat model. Hal ini 

terlihat dari kegiatan pendidik yang mengajak 

peserta didik melakukan identiviasi dan 

merumuskkan maslah, sehingga peserta didik 

diharapan dapat menemukan beberapa 

kemungkinan strategi dalam pemecahan 

masalah.  

 

 

Pada level ini,  peserta didik belum sepenuhnya 

dapat menjelaskan hubungan antara beberapa 

bangun geometri dan peserta didik belum 

mampu memahami definisi. Hal ini terlihat 

masih diperlukannya pembimbingan pendidik 

pada tahap mengorganisasikkan peserta didik. 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok; 

Pendidik memotivasi 

peserta didik untuk 

mengumpulkan 

informasi yang 

sesuai, melaksanakan 

eksperimen sehingga 

muncul gagasan 

orisinil untuk 

menemukan solusi 

(penyelesaian 

Mengevalausi dan 

menyaksikan 

kemungkinan yang 

berkaitan dengan 

kriteria-kriteria yang 

ada  

 

 

Level 2: 

(Level deduksi informal dikenal dengan level 

abstraksi, level relasional, level teoritik, dan 

level keterkaitan) 

 

Pada level ini, peserta didik sudah dapat melihat 

hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri 

dan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan 

menggunakan deduksi informal, dan dapat 

mengklarifikasikan bangun-bangun secara 
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masalah); hierarki. Hal ini terlihat dari kegiatan pendidik 

mengajak peserta didik untuk melaksanakan 

eksperimen sehingga muncul gagasan orisinil 

untuk menemukan solusi (penyelesaian 

masalah). Sehingga peserta didik dapat 

mengevalausi dan menyaksikan kemungkinan 

yang berkaitan dengan kriteria-kriteria yang ada. 

 

Meskipun demikian, peserta didik belum 

mengeti bahwa deduksi logis adalah metode 

untu membangun geometri. Hal ini terlihat dari 

kegiatan pendidik yang meminta peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi yang terait 

dengan masalah yang telah diberikan. 

Tahap-4 

Mengembang

an dan 

menyajikan 

hasil karya; 

Pendidik membantu 

dan mengarahan 

peserta didik dalam 

menyiapkan laporan 

presentasi atau  

menyelesaikan soal-

soal yang relevan; 

Memilih suatu 

pilihan solusi yang 

optimal;  

 

Level 3: 

(Level deduksi formal) 

 

Pada level deduksi formal peserta didik tidak 

hanya sekedar menerima bukti tetapi sudah 

mampu menyusun bukti.  Hal ini terlihat dari 

kegiatan pendidik yang mengarahkan peserta 

didik dalam menyiapkan laporan. 

 

Peserta didik dapat menysun teorema dalam 

aksiomatik dan mereka berpeluang untuk 

mengembangkan bukti lebih dari satu cara. 

Perbedaan antara pernyataan dan konversinya 

dapat dibuat dan peserta didik menyadari 

perlunya pembuktian melalui serangkaian 

penalaran deduktif. Hal ini terlihat dari pendidik 

meminta peserta didik untuk menyelesaian soal-

soal yang relevan sehingga peserta didik 

menentukan pilihan solusi yang optimal. 

Tahap-5 

Menganalisi 

dan 

mengevaluasi 

proses 

penyelesaian 

masalah 

Pendidik 

membimbing peserta 

didik dalam 

menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

penyelesaian masalah 

 

  

Mengembangan 

suatu rencana dalam 

mengimplementasik

an strategi 

pemecahan masalah. 

 

Level 4: 

(Level Rigor atau level matematika) 

 

Pada level ini, matematikkawan bernalar secara 

formal dalam sistem matematika serta dapat 

menganalisis konsekuensi dari manipulasi 

aksioma dan definisi. Saling berkaitan antara 

bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma 

definisi, teorema, dan  pembuktian formal sudah 

dapat dipahami. Hal ini terlihat dari kegiatan 

pendidik membimbing sisiwa dalam 

menganalisis dan mengevaluasi proses 

penyelesaian masalah. Sehingga peserta didik 

diharapkan dapat mengembangan suatu rencana 

dalam mengimplementasikan strategi 

pemecahan masalah. 

 

2. Pembelajaran dengan pendekatal Al-Qur’an 

Penulis akan merancang pembelajaran geometri berbasis Creatif Problem Solving (CPS) dengan pendekatan 

Al-Qur’an. Rancangan pembelajaran dengan pendekatan Al-Qur’an ini adalah desain pembelajaran yang 

mengkoneksikan matematika dan Al-Qur’an, khususnya pada materi geometri. Pengkoneksian antara konsep 

geometri dan Al-Qur’an yang tengah dikembangkan oleh para matematikawan mengajak peserta didik menyadari 

bahwa matematika adalah hal yang sangat penting dan bermakna dalam segala aspek kehidupan, termasuk 

keagamaan karena selain Al-Qur’an membicarakan prinsip-prinsip dalam matematika, matematika juga dapat 

membantu kita dalam memahami Al-Qur’an. Pengkoneksian tersebut dituangkan ke dalam buku ajar yang berisi 

tentang konsep-konsep dasar geometri yang dikaitkan dengan ayat Al-Qur’an. Buku ajar ini akan digunakan 
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sebagai buku pendamping peserta didik pada suatu proses belajar geometri berbasis CPS. Setiap bab pada buku 

ajar ini akan ditarik intisari atau garis besar permasalahan untuk dikaitkan dengan nilai-nilai keIslaman. Buku ajar 

ini diharapan dapat membangun kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Sehinnga pada proses pembelajaran 

yang bermakna, diharapkkan pembelajaran tersebut dapat membuat peserta didik mengetahui dan menyadari 

bahwa matematika mempunyai arti dan kegunaan yang penting bagi dirinnya.  

Al-Qur’an mengajaran kepada umat manusia bahwa “Tuhan menciptakan sesuatu dengan hitungan teliti” 

(QS.Al-Jin ayat 28). Tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Semua terjadi dengan 

”Hitungan” dan kecermatan angka-angkanya, baik dengan hukum-hukum alam yang dienal manusia maupun 

yang belum. Namun, bagi muslim yang beriman, tidak ada bedanya apakah Al-Quran diciptakan dengan 

“Hitungan” atau tidak, mereka tetap percaya bahwa kitab yang mulia ini berasal dari Allah SWT. Namun bagi 

sebagian ilmuwan, terutama yang muslim, percaya bahwa adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta’ala adalah 

suatu yang menarik dan menakjubkan jika kita dapat menemukan hubungan-hubungan tersebut, seperti pada [21]. 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasaran hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat dibuat kesimpulan bahwa model pembelajaran 

geometri yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan menyelesaikan masalah melalui teknik sistematik 
dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah dapat dirancang dalam bentuk 
suatu model pembelajaran geometri berbasis Creatif Problem Solving (CPS). Model pembelajaran ini tidak hanya 
menitik beratkan pada capaian kemampuan kognitif saja, melainkan juga merupakan pembelajaran bermakna 
dalam segala aspek kehidupan, termasuk keagamaan yang dapat menanamkan karakter nilai islami bagi peserta 
didik. Model pembelajaran yang dihasilakan adalah model pembelajaran geometri berbasis Creatif Problem 
Solving (CPS) dengan pendeatan Al-Qur’an.  
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Masyarakat secara umum atau guru beranggapan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) 

adalah kecerdasan yang dianggap paling penting dan selalu menjadi tolak ukur akan 

kecerdasan seseorang. Seiring berjalannya waktu, pendapat ini dpatahkan oleh teori 

yang diungkapkan Daniel Goleman yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul 

Emotional Inteligence bahwa kecerdasan intelektual (IQ) bukanlah satu-satunya 

faktor yang dapat menilai kecerdasan dan kesuksesan seseorang, namun didukung 

oleh faktor lain yaitu kecerdasan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar, 

pengaruh kecerdasan intelektual terhadap hasil belajar serta pengaruh kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar materi garis dan sudut 

pada siswa kelas VIIE di SMP Negeri 43 Surabaya.Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Sedangkan yang menjadi 

variabel terikatnya adalah hasil belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMP Negeri 43 Surabaya, dengan sampel sebanyak 42 siswa di kelas VIIE 

yang diambil dengan cara metode random sampling. Instrumen penilaian  yang 

digunakan adalah angket kecerdasan intelektual, angket kecerdasan emosional siswa 

dan tes hasil belajar siswa sedangkan   pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode angket dan tes. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi 

Produk Moment dan korelasi ganda R = -0,02 di mana rhitung  rtabel menunjukkan 

adanya pengaruh antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Selain itu 

dengan menggunakan uji F = -0,38 di mana fhitung  ftabel yang menunjukkan bahwa ada 

pengaruh antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional terhadap hasil 

belajar di SMP Negeri 43 Surabaya. 

 

Kata kunci : kecerdasan, intelektual, emosional, hasil belajar  
 

I. PENDAHULUAN 

 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003. “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan demikian terlihat 

bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran sehingga memperoleh berbagai macam ketrampilan yang menunjang. 

Belajar pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perubahan baik itu 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai. Tanpa belajar seseorang tidak dapat dengan mudah untuk 

menyesuaikan diri ndengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belajar juga dapat membentuk pola 

yang hasilnya dapat terlihat dalam hasil belajar. 

Pendidikan dan belajar bagaikan dua sisi mata uang di mana keduanya tak dapat dipisahkan. Pendidikan 

tanpa belajar atau belajar tanpa pendidikan jika dipisahkan maka tidak akan membuahkan hasil yang baik. 

Dalam pendidikan segala aspek turut berkembang salah satu diantaranya adalah aspek kecerdasan. 

Kecerdasan memiliki beberapa jenis yaitu kecerdasan intelektual (Intelligence Quotient), kecerdasan 

spiritual (Spiritual Quotient), dan kecerdasan emosional (Emotional Quotient). Selama ini menurut pandangan 

kalayak umum kecerdasan intelektual (IQ) adalah kecerdasan yang dianggap paling penting dan selalu menjadi 

tolak ukur bagi kecerdasan seseorang. Seseorang dikatakan cerdas apabila IQnya tinggi. Namun pendapat ini 
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dipatahkan oleh teori Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence yang menyatakan bahwa kecerdasan 

intelektual (IQ) bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menilaikecerdasan dan kesuksesan seseorang. 

Faktor –faktor penentu sukses dalam hidup menurut Goleman [1] tidak hanya terletak pada IQ. Bahkan 

kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang kurang lebih hanya 20%, sedangkan yang 80% diisi oleh 

kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan lain yang dimaksudkan di sini adalah kecerdasan emosional (EQ). IQ dan EQ 

saling melengkapi. EQ selalu mendahului IQ. EQ  yang baik dapat menentukan kesuksesan dalam prestasi 

belajar[2]. 

Uno [3] mengutip pendapat Puton bahwa hubungan antara IQ dan EQ sebagai berikut: IQ timbul karena 

faktor genetik yang dibawa sejak lahir sedangkan EQ timbul karena latihan, kesungguhan, pengetahuan dan 

kemauan. Hal ini memperlihatkan bahwa antara IQ dan EQ memiliki pengaruh terhadap kesuksesan seseorang.  

Dalam mempelajari matematika EQ sangat diperlukan di samping IQ, karena siswa dituntut untuk teliti dan 

cermat di dalam pengerjaan matematika terutama materi garis dan sudut. Materi ini termasuk materi geometri, 

kebanyakan siswa malas mempelajari materi geometri karena tidak hanya menggunakan intelektual saja tetapi 

melibatkan perasaan dan membayangkan wujud suatu benda. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh IQ terhadap hasil belajar, 

pengaruh EQ terhadap hasil belajar, dan pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar pada materi garis dan sudut 

pada siswa kelas VII. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah, pendidik/ 

guru,  dan orang tua bahwa dengan mengoptimalkan IQ dan EQ dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan IQ, EQ dan hasil 

belajar siswa serta hubungannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 43 

Surabaya. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 42 siswa yaitu siswa kelas VII-E. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah   metode  Random Sampling yaitu metode pengambilan 

sampel dari anggota populasi secara acak. Variabel bebasnya adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika. Instrumen dalam penelitian ini adalah  

IQ, EQ dan tes hasil belajar siswa.  

Teknik analisis data 

Data yang diperoleh dari analisis data kecerdasan intelektual, analisis data kecerdasan emosional, dan analisis 

data hasil belajar siswa kemudian digunakan untuk mencari pengaruh kecerdasan intelektual terhadap hasil 

belajar matematika, pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar, serta pengaruh kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika.   

 

III. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menggunakan analisis Korelasi dan Regresi Ganda untuk mengetahui hubungan kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional dan hasil belajar . 

1. kecerdasan intelektual terhadap hasil belajar 

NXY - XY 

  Rx1y  =  

     √ [NX2-(X)2][NY2 – (Y)2] 

 

       = -0,04 

H0 = rx1y = 0 

H1 = rx1y ≠ 0 

Jika rhitung  ≤  rtabel maka H0 diterima 

rtabel = 0,29 (tabel r dengan n = 42, α = 0,05), maka -0,04  0,29 sehingga H0 diterima. Jadi ada pengaruh 

kecerdasan intelektual terhadap hasil belajar matematika 

2. kecerdasan emosional terhadap hasil belajar 
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NXY - XY 

  Rx2y  =  

     √ [NX2-(X)2][NY2 – (Y)2] 

 

       = 0,29 

H0 = rx2y = 0 

H1 = rx2y ≠ 0 

Jika rhitung  ≤  rtabel maka H0 diterima 

rtabel = 0,29 (tabel r dengan n = 42, α = 0,05), maka 0,29 = 0,29 sehingga H0 diterima. Jadi ada pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika. 

3. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional 

NX1X2 - X1X2 

  rx1x2  =  

     √ [NX1
2-(X1)2][NX2

2 – (X2)2] 

            = -6,003 

4. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional terhadap hasil belajar 

            r√x1y + r2x2y – 2rx1y(rx2y)(rxrx2) 

ryx1x2  =                                                                         = -0,02 

   √          1 – r2x1x2 

5. Tetapkan taraf signifikan α = 0,05 

6. Temukan kriteria pengujian r, yaitu: 

     H0 = ryx1x2 = 0 

     H1 = ryx1x2 ≠ 0 

     Jika rhitung  ≤  rtabel maka H0 diterima 

7. Carilah Fhitung dengan rumus: 

     R2 

                   k 

       F =                       = -0,38 

                 (1 –R2) 

                 n – k – 1 

8. Y = ax1 + bx2 + c 

        = 42,199 + 0,663 x1 – 0,099 x2 

9. Cari Ftabel = F(1-α) dk pembilang, dk penyebut, kemudian dengan: 
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 dkpembilang = 2 

 dkpenyebut = 42 – 2- 1 = 39 

Ftabel (0,95)(2,39) = 3,23 

10. Ternyata -0,38 ˂ 3,23 atau Fhitung  ˂ Ftabel sehingga H0 diterima. 

11. Simpulan 

- Ada pengaruh yang relevan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. 

- Dari penelitian diperoleh hasil, terdapat pengaruh antara kecerdasan intelektual terhadap hasil belajar dan 

terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional terhadap hasil belajar materi garis dan sudut pada siswa kelas VII-E SMP Negeri 43 

Surabaya.  

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan hasil belajar siswa diharapkan sekolah, pendidik/ 

guru,  dan orang tua mengoptimalkan IQ dan EQ, karena berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. 
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Salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa-siswa SMP kelas VIII adalah 
menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan persamaan garis lurus. Siswa 
dapat menyelesaikan masalah jika pemahamannya dikonstruksi secara induktif dengan 
mengamati persamaan-persamaan garis lurus. Proses tersebut menjadi lebih mudah 
dan bermakna jika siswa-siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok menggunakan 
perangkat lunak komputer Geogebra. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
aktivitas, respons dan hasil belajar siswa-siswa kelas VIII di SMPN 1 Jember pada 
saat implementasi pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) dengan Geogebra. Subjek penelitiannya adalah 35 siswa di kelas A dan 35 
siswa di kelas B. Instrumen penelitiannya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 
Lembar Kerja Siswa dengan Geogebra, Tes Individual, Tes Akhir, Lembar 
Pengamatan Aktivitas Siswa, dan Angket Siswa. Pada waktu implementasi, peneliti 
dibantu oleh dua pengamat. Penelitian dilaksanakan selama lima pertemuan dimana 
siswa-siswa mengonstruksi konsep pada pertemuan pertama sampai keempat, dan 
menyelesaikan tes akhir pada pertemuan kelima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
persentase siswa yang aktif selama pembelajaran sebanyak 81,3%, ada 96% siswa-
siswa yang merespons positif terhadap pembelajaran ini, persentase kelompok super, 
hebat dan baik pada pertemuan keempat secara berurutan sebesar 50%, 35,7% dan 
14,3%, dan rata-rata nilai tes akhir sebesar 71,79 (skala 0 – 100). Selain itu, ada 86% 
siswa-siswa yang menyatakan lebih memahami belajar persamaan garis lurus 
menggunakan Geogebra.   

Kata kunci:  geogebra, persamaan garis lurus,  STAD 

I. PENDAHULUAN 

Media pembelajaran merupakan bagian penting dari suatu pembelajaran matematika. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat memvisualisasi konsep-konsep matematika secara dinamis, menarik dan interaktif 

adalah komputer [8, 14, 16]. Sebagai contoh, siswa sebelumnya mengetahui dari gurunya bahwa gradien 

menyatakan kemiringan suatu garis. Hal berbeda jika pembelajarannya menggunakan komputer. Komputer dapat 

memvisualisasikan garis-garis dengan gradien yang berbeda-beda secara menarik dan interaktif. Salah satu 

program komputer yang dapat digunakan untuk maksud tersebut adalah Geogebra. Pada Geogebra, siswa hanya 

perlu menggeser-geser point tertentu untuk mengubah-ubah gradiennya. Selanjutnya komputer akan langsung 

memvisualisasi garis dengan gradien yang sesuai. Proses ini akan membantu siswa dalam menemukan makna 

dari gradien suatu garis.  

Para ahli menyatakan bahwa pembelajaran dengan komputer dapat menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, 

inovatif dan menyenangkan [15]. Hasil tersebut sejalan diungkapkan oleh Referensi [13] yang menyatakan bahwa 

siswa-siswa seharusnya dapat mengakses dan menggunakan komputer dalam pembelajaran. Hasil-hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa pembelajaran dengan komputer dapat membantu siswa dalam belajar matematika. 

Referensi [12] menyatakan bahwa siswa menjadi termotivasi dan aktif dalam diskusi kelompok dalam 

pembelajaran bangun ruang dengan penggunaan komputer. Keaktifan belajar ini didukung oleh respons siswa 

yang positif terhadap pembelajaran ini. Persentase banyak siswa yang merespons positif pembelajaran dengan 

komputer sebesar 98,57%. Rata-rata hasil tes akhirnya sebesar 79,31. Selain itu, penggunaan pembelajaran 

dengan komputer dapat merangsang cara berpikir siswa-siswa kelas VIII SMP dalam menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan kubus dan balok [1]. Penelitian-penelitian yang relevan menunjukkan penggunaan 

komputer memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas, respons dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian yang 

dilakukan Referensi [2]  terhadap siswa kelas VII SMP Negeri 6 Palangka Raya Semester II tahun ajaran 

2011/2012 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan perangkat lunak Geogebra lebih 

baik dibanding tanpa menggunakan aplikasi Geogebra pada materi segiempat dan segitiga . Hasil serupa 
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ditunjukkan oleh hasil penelitian Referensi [10] terhadap siswa kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta semester II 

tahun ajaran 2007/2008 menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak geogebra dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi geometri pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. 

Pentingnya penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika belum sesuai dengan fakta di sekolah-

sekolah. Siswa-siswa kelas VIII SMPN 1 Jember  belum menggunakan komputer dalam pembelajaran 

matematika. Siswa-siswa belajar konsep persamaan garis lurus belu dikonstruksi secara mandiri sehingga tanpa 

makna dan tidak bertahan lama dalam pikirian. Referensi [17] dan Referensi [6] menyatakan bahwa konsep yang 

dikonstruksi melalui penemuan akan bermakna dan bertahan lama dalam pikiran siswa. 

Kondisi tersebut perlu diperbaiki dengan menggunakan program komputer dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi persamaan garis lurus. Salah satunya adalah Geogebra. Program tersebut adalah 

perangkat lunak matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. 

Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Markus Hohenwarter di 

Universitas Florida Atlantic. Ada 3 kegunaan dair perangkat lunak Geogebra yaitu sebagai (1) media 

pembelajaran Matematika, (2) alat bantu membuat bahan ajar Matematika, dan (3) meyelesaikan soal 

Matematika [5]. 

Akan tetapi, penggunaan komputer di kelas dapat berdampak negatif jika tidak terintegrasi dalam 

pembelajaran dan tidak diterapkan menggunakan metode belajar yang tepat. Dampak negatifnya adalah program 

komputer dijadikan alat untuk mencari jawaban dari suatu soal atau masalah matematika tertentu. Kondisi 

tersebut membuat siswa malas dalam belajar. Sebaliknya, program komputer yang diintegrasikan dan digunakan 

dengan metode belajar yang tepat akan memberikan dampak positif. Dampak tersebut adalah siswa-siswa secara 

konstruktif dan kolaboratif dapat menemukan konsep-konsep matematika sehinga memiliki pemahaman yang 

mendalam terhadap konsep-konsep tersebut [11]. 

Salah satu metode belajar yang dapat mengintegrasikan komputer sehingga memberikan dampak positif 

dalam pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap 

siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan 

kurang) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, atau suku yang berbeda serta 

mempertimbangkan kesetaraa gender. Tujuan utama dalam pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar 

akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan 

keterampilan. Pada pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa 

saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberi 

kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri 

sendiri maupun teman lain [22]. Secara umum, pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa-siswa dalam 

memahami konsep-konsep matematika, mengembangkan kemampuan-kemampuan sosial, dan mengembangkan 

kemampuan bekerja sama [3, 19]. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas, respons dan hasil 

belajar siswa-siswa kelas VIII di SMPN 1 Jember tahun ajaran 2016/2017 pada saat implementasi pembelajaran 

kooperatif STAD (Student Teams Achievement Divisions) dengan Geogebra pada materi Persamaan Garis 

Lurus. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan guru-guru matematika lainnya dalam membelajarkan materi tersebut  

sehingga siswa-siswanya memiliki pemahaman yang mendapat dan dapat mengembangkan sikap-sikap positif. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan apa adanya data-data penelitian 

berupa aktivitas siswa-siswa selama pembelajaran, respons siswa terhadap pembelajaran kooperatif STAD 

dengan program Geogebra, hasil belajar siswa-siswa, dan penghargaan kelompok. Peneliti tidak melakukan 

intervensi atau tindakan perbaikan tertentu [9].  

Subjek penelitiannya adalah 35 siswa di kelas A dan 35 siswa di kelas B. Tahap-tahap penelitiannya adalah 

peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di SMPN 1 Jember. Selanjutnya, peneliti 

mengembangkan Instrumen penelitian yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dengan 

program Geogebra, Tes Individual, Tes Akhir, Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa, dan Angket Siswa. 

Perangkat pembelajaran dan Lembar Kerjas siswa diimplentasi pada subjek penelitian.  

Pembelajaran dengan Geogebra dilakukan menggunakan tahap-tahap kooperatif STAD. Tahap-tahap 

tersebut adalah guru menyatakan memberikan apersepsi menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan secara singkat materi. Siswa bekerja sama dalam kelompok masing-masing untuk mendalami 

konsep materi dan menyelesaikan soal-soal/masalah-masalah/tugas-tugas dalam lembar kerja secara . Siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Guru memfasilitasi diskusi kelas sehingga siswa-

siswa memiliki pemahaman yang mendalam. Siswa membuat kesimpulan. Pada akhir pembelajaran, siswa-

siswa menyelesaikan kuis individual. Hasil kuis tersebut diigunakan untuk menentukan penghargaan kelompok 

yang disampaikan pada pertemuan berikutnya [22]. Pada waktu implementasi, peneliti dibantu oleh dua 
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pengamat. Kedua pengamat tersebut mengamati aktivitas siswa selama implementasi. Pengamatan dilakukan 

menggunakan Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa. 

Analisis dapat dilakukan secara deskriptif. Pertama, data-data hasil penelitian direpresentasi dalam tabel-tabel, 

grafik-grafik dan statistik-statistik tertentu. Kedua, data-data tersebut dideskripsikan apa adanya mulai dari 

keaktifan siswa-siswa selama implementasi, respons siswa-siswa terhadap pembelajaran kooperatif STAD 

dengan program Geogebra, skor tes akhir, dan penghargaan kelompok.  
 

III. PEMBAHASAN 

Peneliti mengimplementasi pembelajaran kooperatif STAD dengan program Geogebra pada materi persamaan 

garis lurus pada siswa-siswa kelas VIII A dan VIII B SMPN 1 Jember. Pada waktu implementasi, peneliti dibantu 

oleh dua pengamat. Siswa-siswa di masing-masing kelas dikelompokkan menjadi tujuh kelompok beranggotakan 

lima orang. Pengamat pertama mengamati empat kelompok. Pengamat kedua mengamati tiga kelompok. Hasil 

pengamatan kedua pengamat disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Di Kedua Kelas 

No Kegiatan Banyak 

Siswa 

1 Siswa-siswa  membaca lembar kerja siswa dengan Geogebra 73,2% 

2 Siswa-siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

lembar kerja siswa 

80,5% 

3 Siswa-siswa menggunakan Geogebra dalam pembelajaran 81,3% 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ada 81,3% siswa-siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran kooperatif 

STAD yang diintegrasikan dengan program Geogebra. Siswa-siswa dikatakan aktif jika siswa membaca lembar 

kerja siswa dengan Geogebra, berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-peranyaan dalam lembar kerja siswa, atau 

siswa-siswa menggunakan program Geogebra dalam pembelajaran. 

Peneliti membagikan kuis individual awal untuk memperoleh nilai dasar sebelum mengimplementasi Rencana 

Pembalajaran pertama. Pada pertemuan pertama, pembelajaran diawali dengan peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memotivasi siswa, memperkenalkan Geogebra, dan menjelaskan secara singkat materi 

menggunakan Geogebra. Selanjutnya, siswa-siswa berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok untuk 

memahami konsep-konsep matematika, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kerja 

siswa. Hasil diskusi dipresentasikan oleh setiap kelompok di depan kelas. Peneliti memfasilitasi diskusi kelas 

agar siswa-siswa memiliki pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep matematika. Pada tahap akhir, siswa-

siswa membuat kesimpulan dan menyelesaikan kuis secara individual.  

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan, sementara saran berisikan saran 

lebih lanjut mengenai potensi yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian. 

Gambar dan Tabel 

Tabel atau gambar dimasukkan setelah dirujuk pada makalah. Sebaiknya posisikan gambar dan tabel di 

bagian atas atau bawah halaman. Sesuaikan penamaan dan penomoran dengan contoh yang diberikan apda Tabel 

1 dan Gambar 1. Untuk nama tabel dituliskan di atas tabel, sementara untuk nama gambar dituliskan di bawah 

gambar.  

Peneliti menentukan penghargaan kelompok berdasarkan kuis individual tersebut. Penghargaan kelompok 

disampaikan pada pertemuan kedua. Penghargaan berupa pin kelompok super, hebat atau baik. Pin tersebut 

diberikan ke setiap siswa dan ditempel pada papan penghargaan di depan kelas sesuai penghargaan kelompoknya 

masing-masing. Selanjutnya, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran seperti pertemuan pertama. Hasil 

penghargaan selama empat pertemuan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Persentase Siswa di Setiap Pertemuan 

Penghargaan Pertemuan 

 

I II III IV 

 Super  21,4 35,7 35,7 50,0 

 Hebat  35,7 35,7 50,0 35,7 

 Baik  42,9 28,6 14,3 14,3 
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Pada pertemuan keempat, peneliti memberikan angket kepada setiap siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 

96% siswa-siswa yang merespons positif terhadap pembelajaran kooperatif STAD dengan Geogebra (Tabel 4). 

Hasil ini sejalan dengan keunggulan pembelajaran koopearatif yaitu latar diskusi membuat siswa merasa senang 

dengan pembelajaran yang diinpelementasi, dan penghargaan kelompok dalam penelitian ini. Selain itu, siswa-

siswa dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama selama implementasi, dan termotivasi untuk belajar 

mandiri [7].  

 

Tabel 3. Hasil Angket Mahasiswa 

No Pernyataan Penilaian 

    STS TS R S SS 

1 Anda merasa senang belajar menggunakan program 

Geogebra 

0% 0% 4% 46% 50% 

2 Anda merasa senang belajar menggunakan metode 

diskusi, presentasi.dan pemberian penghargaan 

kelompok 

0% 0% 9% 59% 32% 

3 Anda memahami materi persamaan garis lurus 

dengan belajar menggunakan Geogebra dan metode 

diskusi dan presentasi 

0% 0% 14% 69% 17% 

4 Anda terdorong untuk mempelajari sendiri materi-

materi dalam lembar kerja siswa dengan Geogebra 

0% 0% 3% 57% 40% 

 

Keterangan: 

STS = sangat tidak setuju, TS = tidak setuju, R= ragu-ragu, S = setuju, SS = sangat setuju 

 

Pembelajaran materi persamaan garis lurus dilaksanakan dalam empat pertemuan. Pada pertemuan kelima, 

peneliti membagikan tes akhir. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa lebih dari Kriteria Ketuntasan 

yang ditentukan sekolah sebesar 70 (Tabel 5). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan pembelajaran menggunakan program komputer tertentu dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa-siswa [2, 10]. Ini dapat terjadi karena siswa-siswa merasa senang dengan penggunaan Geogebra, 

termotivasi untuk belajar mandiri, dan aktif dalam kegiatan pembelajaran [18]. Proses yang baik dan motivasi 

belajar siswa yang tinggi berdampak langsung pada hasil belajar yang tinggi [20, 21]. 

 

Tabel 4. Hasil Tes Akhir 

Kelas  Minimum Maksimum Rata-rata 

Kelas VIII A 60 80 71,57 

Kelas VIII B 60 80 72,00 

Gabungan 60 80 71,79 

 

Implementasi pembelajaran kooperatif STAD dengan Geogebra dalam pembelajaran mempengaruhi hasil 

belajar tersebut. Hal ini didukung juga oleh hasil angket dimana ada 86$% siswa yang menyatakan setuju atau 

sangat setuju bahwa pembelajaran yang diimpelementasi dapat membantu siswa-siswa untuk memahami materi 

persamaan garis lurus. Ini dapat terjadi karena penggunaan Geogebra yang mudah, interaktif, dinamis dan 

menarik membuat siswa-siswa termotivasi untuk menggunakannya dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan 

dan tugas-tugas dalam lembar kerja siswa. Selain itu, Geogebra yang dimanfaatkan sebagai alat menyelidiki dan 

mengeksplorasi konsep-konsep membantu siswa-siswa dalam mengonstruksi konsep-konsep persamaan garis 

lurus. Suatu konsep yang dikonstruksi oleh siswa secara aktif akan membuat konsep tersebut bertahan lama dan 

siswa akan lebih mampu dalam menyelesaikan soal-soal dan masalah-masalah matematika [17, 6]. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan teori-teori mengenai keunggulan dari Geogebra yaitu dapat menghasilkan 

lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau 

jangka, media untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu, alat bantu 
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untuk memvisualisasikan konstruksi konsep matematika, dan alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu 

konsep matematis [4]. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Impelementasi pembelajaran kooperatif STAD dengan program Geogebra menunjukkan bahwa ada ada 

81,3% siswa-siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran kooperatif STAD yang diintegrasikan dengan program 

Geogebra. Siswa-siswa dikatakan aktif jika siswa membaca lembar kerja siswa dengan Geogebra, berdiskusi 

untuk menjawab pertanyaan-peranyaan dalam lembar kerja siswa, atau siswa-siswa menggunakan program 

Geogebra dalam pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut didorong karena ada 96% siswa yang merespons positif 

(merasa senang) terhadap pembelajaran dengan Geogebra yang diimplementasi dalam penelitian ini. Keaktifan 

dan respons positif tersebut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar dimana rata-rata nilai siswa di kedua 

kelas sebesar 71,79. Rata-rata tersebut lebih dari kriteria ketuntasan yang ditentukan sekolah sebesar 70. 

Pembelajaran dengan latar diskusi biasanya memakan waktu yang banyak ditambah lagi dengan penggunaan 

komputer. Ada kecenderungan siswa-siswa tidak fokus dalam menjawab-jawab pertanyaan dalam LKS 

menggunakan software Geogebra. Guru perlu memperhatikan aktivitas siswa-siswa selama penggunaan 

Geogebra dalam diskusi agar siswa tetap fokus dan aktif dalam mengeksplorasi dan menyelidiki konsep-konsep 

menggunakan software tersebut. Caranya dengan guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengetahui 

kemajuan diskusi di kelompok-kelompok tersebut.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Metode Think Talk 

Write (TTW) dan Metode Konvensional terhadap Hasil Belajar Matematika pada 

Pokok Bahasan SPLDV di SMK Tamansiswa Surabaya. Guru masih sering 

menggunakan metode konvensional karena lebih menyingkat waktu. Metode 

konvensional yang sering dipakai adalah metode pembelajaran ceramah. Padahal 

yang diharapkan siswa menyukai matematika dan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan diharapkan mampu membekali lulusan yang 

mempunyai ketrampilan dan komunikasi. Salah satu model yang dapat diterapkan 

dalam komunikasi matematika adalah metode pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil true experimentdesign dimana pada design 

ini terdapat suatu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang digunakan 

peneliti, dimana pengambilan datanya dilakukan secara random. Design true 

experiment yang diambil adalah control group pre-test-post-test. Dalam design ini 

kelompok yang tadinya telah diambil secara random akan sama-sama diberi pre-test 

tanpa adanya treatment terlebih dahulu, setelah pre-test kelompok yang merupakan 

kelompok eksperimen akan diberi treatment yaitu dengan metode Think Talk Write 

(TTW) sedangkan kelompok kontrol akan diberikan metode konvensional. Pada 

tahap akhir kedua kelompok sama-sama diberi post-test. Pengambilan subjek 

penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan 

data menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. Metode dokumentasi 

digunakan untukmengetahui dan mendapatkan daftar nama siswa dari kelas X-TKJ 

dan X-TKR yang menjadi sampel penelitian ini. Sedangkan metode tes digunakan 

untuk mendapatkan hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran matematika 

dengan metode Think Talk Write (TTW) dan metode konvensial. Instrumen penilaian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang berbentu uraian dan yang 

sebelumnya sudah validasi, yang dinyatakan dengan mengkonsultasikan terlebih 

dahulu kepada guru di SMK Tamansiswa Surabaya dan guru di SMK Negeri 5 

Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kesamaan  dua rata-rata dan mempunyai syarat data yang digunakan harus 

berdistribusi normal dan homogen. 

 

Kata kunci: metode Think Talk Write (TTW), metode Konvensional, Hasil Belajar, 

Spdv 

 
I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu ilmu yang penting untuk dipelajari khususnya di bangku sekolah. 

Permasalahannya yaitu tidak sesuainya kemampuan siswa terhadap materi yang disajikan guru. Guru ingin 

menyelesaikan bahan pelajaran yang tercantum dalam silabus matematika sedang siswa belum memahaminya. 

Banyak terjadi siswa lebih lambat mencerna konsep yang diberikan guru. Ini dapat diartikan bahwa guru 

melakuan pembelajaran dengan metode konvensional. Guru masih sering menggunakan metode konvensional 

karena lebih menyingkat waktu. Metode konvensional yang sering dipakai adalah metode pembelajaran 

ceramah. Menurut Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar (2014: 50) [1] metode pembelajaran ceramah adalah 

penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Padahal yang diharapkan siswa menyukai matematika dan dapat 

mailto:math.rpw@gmail.com
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diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari permasalahan tersebut bahwa metode konvensional 

bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), 

Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja 

dalam bidang tertentu. Maka dari itu pemerintah membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 

tujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja maupun mampu membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan 

bidang yang diambil pada saat di bangku sekolah. Pilihan jurusan-jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) sendiri sampai saat ini sangat beragam disesuaikan dengan profesi yang ada di dunia kerja. 

Berdasarkan hasil survai NACE’S Job Outlook 2006 (Educare, 2007:24) [2] menunjukkan kriteria tenaga 

kerja yang dibutuhkan selain kemampuan akademik adalah: (1) terampil berkomunikasi secara tertulis maupun 

lisan, (2) berintegritas, (3) bisa bekerjasama, (4) beretika kerja, (5) terampil menganalisa, (6) fleksibel atau 

mudah beradaptasi, (7) memiliki keterampilan interpersonal (bisa membangun hubungan baik dengan orang 

lain), (8) memiliki motivasi, inisiatif dan kreativitas, (9) terampil mengoperasikan komputer dan (10) mendetail. 

Melihat hal tersebut, dunia pendidikan memegang peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia 

yang mempunyai multi keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan diharapkan mampu 

membekali lulusan yang mempunyai ketrampilan dan komunikasi. Salah satu model yang dapat diterapkan 

dalam komunikasi matematika adalah metode pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Menurut Huda (2014:218)  Think Talk Write (TTW) adalah metode yang memfasilitasi latihan berbahasa 

secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Model Think Talk Write ini mendorong siswa untuk 

berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan suatu topik tertentu. Metode Think Talk Write (TTW) 

memperkenakan siswa untuk memengaruhi dan mengembangkan ide-ide sebelum menuangkannya dalam 

bentuk tulisan. Metode Think Talk Write (TTW) juga diharapka membantu siswa untuk mempunyai keahlihan 

komunikasi yang dibuat untuk siap kerja dalam dunia industri dan dunia usaha. 

Penulis memilih materi sistem persamaan linear dua variabel  karena materi sistem persamaan linear 

terdapat soal uraian yang berkaitan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa mampu mengkomunikasikan 

dengan baik kepada guru dan siswa lainnya. Diharapkan siswa dapat dengan mudah berkomunikasi karena siswa 

akan berfikir dengan kehidupan sehari-harinya yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil penelitian yang berjudul: “Pengaruh Metode Think Talk 

Write (TTW) dan Metode Konvensional terhadap Hasil Belajar Matematika pada Pokok Bahasan SPLDV Di 

SMK Tamansiswa Surabaya”. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil true experimentdesign dimana pada design ini terdapat suatu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang digunakan peneliti, dimana pengambilan datanya dilakukan 

secara random. Design true experiment yang diambil adalah control group pre-test-post-test. 

 

Pre-test 
Variabel terikat 

(metode belajar) 
Post-test 

 

 

X 

- 
 

 
 

Dalam design ini kelompok yang tadinya telah diambil secara random akan sama-sama diberi pre-test tanpa 

adanya treatment terlebih dahulu, setelah pre-test kelompok yang merupakan kelompok eksperimen akan diberi 

treatment yaitu dengan metode Think Talk Write (TTW) sedangkan kelompok kontrol akan diberikan metode 

konvensional. Pada tahap akhir kedua kelompok sama-sama diberi post-test. Pengambilan subjek penelitian 

dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dan metode tes. Metode dokumentasi digunakan untukmengetahui dan mendapatkan daftar nama 

siswa dari kelas X-TKJ dan X-TKR yang menjadi sampel penelitian ini. Sedangkan metode tes digunakan untuk 

mendapatkan hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran matematika dengan metode Think Talk Write 

(TTW) dan metode konvensial. Instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang 

berbentu uraian dan yang sebelumnya sudah validasi, yang dinyatakan dengan mengkonsultasikan terlebih 

dahulu kepada guru di SMK Tamansiswa Surabaya dan guru di SMK Negeri 5 Surabaya. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan  dua rata-rata dan mempunyai syarat data yang 

digunakan harus berdistribusi normal dan homogen. untuk menentukan statistik yang akan digunakan yaitu 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh yaitu 

nilai hasil belajar yang di dapat menggunakan uji Chi-Kuadrat (Sudjana, 2005: 273).  untuk mengetahui apakah 

data sampel mempunyai varians yang sama. Menurut Sudjana (2005: 250) untuk menguji kesamaan dua varians 

(homogenitas) digunakan uji F. 
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Hasil uji normalitas kelas eksperimen  sebesar dengan  dan   maka didapat 

 sebesar , karena belajar kelas eksperimen berdistribusi normal. Sedangkan uji 

normalitas kelas kontrol sebesar dengan dan  maka didapat  sebesar , 

karena belajar kelas kontrol berdistribusi normal. 

Hasil uji homogenitas data kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan uji-F didapat  

sebesar  dan  sebesar  . Karena  maka kelas eksperimen dan kelas 

kontrol homogen. 

 
III. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menggunakan uji statistik kesamaan dua rat-rata (uji-t) data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol didapatkan nilai  sebesar 9,1 dengan  dan  = 68 maka nilai  sebesar . 

Berdasarkan analisis perhitungan dengan rumus t-test diperoleh,  dan  dengan taraf 

signifikan 0,05, maka diperoleh , karena  maka  ditolak artinya ada 

perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan metode Think Talk Write (TTW) dan metode 

konvensional pada pokok bahasan spldv kelas X di SMK Tamansiswa Surabaya, sehingga ada pengaruh hasil 

belajar matematika siswa dengan menggunakan metode Think Talk Write (TTW) dan metode konvensional pada 

pokok bahasan spldv kelas X di SMK Tamansiswa Surabaya . 

Berdasarkan analisis data yang peneliti peroleh dalam kaitannya hipotesis yang peneliti ajukan, maka 

peneliti perlu pembahasan data yang disajikan sehingga data tersebut dapat dipahami makna dan arti dari data 

yang tersusun. Pembahasan data ini memberikan pemaparan mengenai arti yang sesungguhnya materi yang 

disajikan. Sedangkan tujuan dari pembahasan data ini adalah menemukan makna, serta mencari keterangan-

keterangan dalam hal yang berkaitan dengan hubungan yang diamati. 

Setelah  dilakukan perhitungan maka diperoleh nilai  lebih besar dari nilai  ( ). 

Dan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode Think Talk Write (TTW) lebih besar dari hasil belajar siswa 

yang diajar dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini berarti metode yang diajarkan sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga pembelajaran menggunakan metode Think Talk Write (TTW) 

memang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika di SMK 

Tamansiswa Surabaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Roestiyah (2008: 20-21) bahwa metode pembelajaran ini 

dapat membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan diri sendiri dengan proses penemuan 

sendiri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan yaitu ”ada pengaruh 

hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan metode Think Talk Write (TTW) dan metode konvensional 

pada pokok bahasan spldv kelas X di SMK Tamansiswa Surabaya” dapat diterima. 

Hal ini menunjukkan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) mempunyai peranan yang besar 

dalam proses pembelajaran sekaligus untuk menjadikan guru yang kreatif dan selektif dalam menggunakan 

metode pembelajaran. Bersumber pada masalah-masalah pendidikan yang akhir-akhir ini dirasakan kurang 

relevan dan kurang efektif untuk menghadapi perkembangan zaman diera globalisasi saat ini. 

Dengan demikian pemberian metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas X SMK 

Tamansiswa Surabaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang tadi belum baik menjadi lebih baik atau 

hasil belajar siswa mencapai target yang diharapkan. Dengan kata lain bahwa ada pengaruh  metode 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan metode pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan spldv siswa kelas X-TKJ dan X-TKR Tamansiswa Surabaya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data, maka simpulan yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ada pengaruh hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan metode Think Talk Write (TTW) dan 

metode konvensional pada pokok bahasan SPLDV kelas X di SMK Tamansiswa Surabaya. 

Hasil belajar matematika siswa X-TKJ dan X-TKR Tamansiswa Surabaya khususnya pada pokok SPLDV 

menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

dari pada menggunakan metode konvensional. 

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, guru matematika diharapkan dapat menerapkan 

metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) untuk memotivasi siswa lebih aktif dan menjadikan siswa lebih 

percaya diri dalam proses penemuan sehingga ketuntasan hasil belajar siswa tercapai dan siap dalam 

menghadapi dunia kerja. 

Metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran dan dapat 

diterapkan pada pokok bahsan yang lainnya. Dengan demikian siswa dapat menemukan sendiri pokok bahasan 

yang sedang dipelajari. 
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Belajar akan mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang. Pada  proses  

pembelajaran matematika kebanyakan siswa berpendapat bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit, proses pembelajaran di sekolah masih banyak 

yang tidak melibatkan siswa, sehingga siswa kurang kreatif. Saat ini pemerintah  

telah mengupayakan penerapan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 secara 

optimal, pembelajaran ini berpusat pada siswa. Di SMP Negeri 43 sudah 

menggunakan kurikulum 2013, ada beberapa guru yang telah melakukan uji coba 

penerapan model pembelajaran untuk penyempurnaan kurikulum 2013 demi 

meningkatkan hasil belajar siswa, namun masih ada guru yang menggunakan model 

pembelajaran langsung. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah yaitu “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung 

pada pokok bahasan eksponen dan logaritma pada siswa kelas X SMA AL-AZHAR 

Menganti?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika 

siswa yang menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran 

langsung pada pokok bahasan eksponen dan logaritma pada siswa kelas X SMA AL-

AZHAR Menganti. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

metode tes. Dimana populasinya adalah seluruh siswa kelas X SMA AL-AZHAR, 

sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random (acak), 

dimana sampel yang diteliti adalah dua kelas yaitu kelas X intensif A sebagai kelas 

eksperimen dan X intensif B sebagai kelas kontrol.  Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Uji-t, maka diperoleh thitung sebesar 3,789908 dan ttabel sebesar 1,99714 

sehingga thitung > ttabel. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima yang menyatakan 

“Terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan 

eksponen dan logaritma pada siswa kelas X SMA AL-AZHAR Menganti”.  

 

Kata Kunci:  Hasil Belajar, pembelajaran Inkuiri dan Pembelajaran Langsung 
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I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik 

tentang suatu materi. Meningkatnya pemahaman peserta didik juga didukung oleh guru yang memberikan 

arahan atau informasi tentang materi yang akan diberikan. Namun, selama ini proses pembelajaran yang 

berlangsung hanya menghafal konsep bukan memahami atau menerapkan konsep yang dipelajari. Kurangnya 

pemahaman konsep akan menyebabkan peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

nyata. 

Menurut Supatmono (2009:5) [1] matematika merupakan ilmu struktur, urutan (order), dan hubungan yang 

meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk obyek. Karena berhubungan dengan 

perhitungan yang terkadang membuat seseorang atau peserta didik kesulitan dengan matematika itu tergantung 

pada proses belajar seseorang.  

Pada proses belajar di kelas terdapat pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Karena itu guru harus 

menyusun serta melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang membuat aktif peserta didik dalam 

memgembangkan pengetahuannya serta dapat bekerjasama antar peserta didik. Dengan salah satu model 

pembelajaran, guru dapat membimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas. 

Namun, banyak guru juga masih menggunakan pembelajaran langsung pada pelajaran matematika dan itu 

membuat peserta didik bosan dan jenuh terhadap pelajaran matematika.  

Gulo (2002)[2] dalam Trianto (2009:166)[3] menyatakan stategi inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan 

belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri. 

Pembelajaran inkuiri dirancang untuk mengajak peserta didik secara langsung ke dalam proses ilmiah dan 

dalam waktu yang relatif singkat. Pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan pemahaman tentang sains, produktif 

dalam berfikir kreatif, dan peserta didik menjadi terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Maka 

dari itu peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran inkuiri yang diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas. Dalam pembelajaran inkuiri diharapkan peserta didik lebih aktif dan dapat memahami konsep matematika 

dengan jelas. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini meneliti “Studi Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri Dan Model Pembelajaran Langsung Pada Pokok Bahasan Eksponen 

Dan Logaritma Siswa Kelas X Sma Al-Azhar Menganti”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.  Peneliti mengambil design penelitian dengan menggunakan 

Pre-Test Post-Test Control Group dimana dalam design ini terdapat kelompok eksperimen (kelas X intensif A) 

dan kelompok kontrol (kelas X intensif B) yang pengambilan datanya dilakukan secara random. 

Dalam design ini kedua kelas yang diambil secara random tidak ada pengelompokkan sebelumnya akan 

diberi pre-test tanpa adanya treatment terlebih dahulu, setelah pre-test kelompok yang merupakan kelas 

eksperimen akan diberi treatment. Pada tahap akhir kedua kelas sama-sama diberi post-test, dimana baik pre-test 

maupun post-test memiliki materi dan bentuk yang sama. Design ini dapat digambarkan sebagai berikut 

(Arikunto, 2013: 125): 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

E = Kelas eksperimen 

K = Kelas kontrol 

O1 = Pre-test yang diberikan pada kelas eksperimen 

O2 = Merupakan hasil pembelajaran siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri 

O3  = Pre-test yang diberikan pada kelas kontrol 

O4 = Merupakan hasil pembelajaran siswa menggunakan model pembelajaran langsung 

X = Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang digunakan treatment untuk kelas eksperimen 

- = Model pembelajaran langsung yang digunakan treatment untuk kelas kontrol 

 

Sedangkan tes dalam penelitian ini adalah soal tes hasil belajar matematika siswa yang berbentuk uraian 

terdiri dari 5 soal dengan materi eksponen dan logaritma untuk setiap soal memiliki nilai 20 dan nilai maksimal 

siswa adalah 100. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian dan melakukan pre-test. 

E O1 X O2 

K O3 - O4 
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Sedangkan pada tahap pelaksanaan, terdiri dari proses belajar mengajar, melakukan treatment untuk kelas 

eksprimen, dan melakukan tes. Tahap akhir, pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan 

menggunakan uji-t yang digunakan untuk melihat sebuah perbedaan. Data hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan rumus uji-t.  

 

III. PEMBAHASAN 

A Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam dua sajian. Sajian pertama adalah deskripsi data dan sajian kedua 

adalah pengujian hipotesis data.  

Deskripsi data. Data hasil penelitian berupa data hasil tes peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang dilaksanakan pada siswa kelas X di  SMA AL-AZHAR Menganti dalam penelitian diperoleh:  

Dengan menggunakan rumus uji-t yang digunakan adalah: 

  

  

  

 3,789908 

Maka perhitungan statistik menggunakan rumus uji-t di atas diperoleh nilai  = 3,789908 

Pengujian hipotesis. Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan metode statistika yaitu 

analisis uji-t. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Tidak ada perbedaan  hasil belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan eksponen dan 

logaritma siswa kelas X SMA Al-Azhar Menganti ( ), dan ada perbedaan hasil belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan eksponen dan 

logaritma siswa kelas X SMA Al-Azhar Menganti ( ). Dengan taraf signifikan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah . Pada penelitian ini banyak sampel (N) = 35 siswa. Maka diperoleh 

diperoleh ttabel = 1,99714. 

Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh thitung = 3,789908. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

sebab thitung = 3,789908 > ttabel = 1,99714 dengan kata lain ada perbedaan hasil belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan eksponen dan 

logaritma siswa kelas X SMA Al-Azhar Menganti.    

B Pembahasan 

Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan perhitungan statistik dengan menggunakan uji-t 

memperoleh nilai  sebesar 3,789908 dan nilai  uji-t dengan taraf signifikan 5% sebesar 1,99714. 

Dengan mengetahui nilai  dan , berarti nilai  lebih besar dari . 

. Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh thitung = 3,789908. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

sebab thitung = 3,789908 > ttabel = 1,99714 dengan kata lain ada perbedaan hasil belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan eksponen dan 

logaritma siswa kelas X SMA Al-Azhar Menganti. 

Menurut analisis dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya perbedaan hasil belajar matematika 

siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa  dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa lebih 

baik daripada pembelajaran dengan pembelajaran langsung. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika 

siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan 

eksponen dan logaritma siswa kelas X SMA Al-Azhar Menganti. Dalam hal ini perbedaan yang dimaksud 

adalah perbedaan yang bersifat positif. perbedaan yang bersifat positif artinya pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran inkuiri, peserta didik dapat memahami materi matematika yaitu eksponen dan 

logaritma.  
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Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembelajaran peserta didik yang berperan dalam 

keberhasilan siswa baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, maka disarankan kepada pihak 

sekolah terutama guru-guru pengajar agar memasukkan pembelajaran inkuiri dalam menyampaikan 

materi serta penugasan siswa dalam proses pembelajaran. 

2.  Bagi para orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang mampu membantu 

para orang tua dalam mendidik putra/putri dirumah sehingga belajar yang dimiliki setiap anak dapat di 

asah sejak dini. Hal ini dapat digunakan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi anak 

dikemudian hari serta dapat membantu dalam mencapai keberhasilan anak dalam kehidupannya. 
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Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang di sengaja atas input siswa untuk 

menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pendidikan 

matematika perlu ditingkatkan kualitasnya. Banyak persoalan kehidupan yang 

memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Terobosan efektif untuk 

membangkitkan semangat belajar dan hasil belajar siswa disekolah salah satunya 

dengan membangun komunitas belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan Efektivitas Komunitas Belajar Siswa Kelas VII Pada Materi 

Segiempat. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 2 Ngadiluwih 

Kediri dan peneliti bertindak sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah lembar 

observasi kemampuan guru, lembar observasi aktivitas siswa, lembar tes hasil belajar, 

dan lembar angket respon siswa. Pada penulisan ini hanya akan menyajikan samapai 

pembuatan instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. 

 

Kata kunci: Efektifitas Pembelajaran, Komunitas Belajar, Segiempat 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang di sengaja atas input siswa untuk menimbulkan suatu 

hasil yang diinginkan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pendidikan matematika perlu ditingkatkan kualitasnya, 

karena belajar matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis dimensi kehidupan. Banyak persoalan 

kehidupan yang memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Peserta didik harus lebih giat belajar, agar 

dapat meningkatkan hasil belajar dan mengubah peringkat kemampuan matematika. Selama ini matematika 

dianggap momok, karena peserta didik selama ini dituntut untuk memahami semua pelajaran yang sudah 

diberikan oleh guru. 

Pada dasarnya peserta didik cukup mengalami kesulitan karena dibebani oleh materi pelajaran, 

pembelajaran yang tidak menyenangkan dan tuntutan kurikulum yang harus mereka hadapi. Sebagai contohnya 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi segiempat. Buktinya nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS 

dari 34 siswa didapatkan sebanyak 25 siswa masih memperoleh nilai dibawah KKM. segiempat erat kaitannya 

dalam kehidupan sehari- hari ditakutkan jika dalam kehidupan sehari-hari siswa tidak dapat memecahkan 

masalah tersebut. Sehingga diperlukan metode untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan 

masalah. Salah satunya dengan menggunakan metode Cooperative Learning dirasa cocok karena dalam 

pembelajaran ini siswa dapat bekerjasama dengan temannya untuk memecahkan masalah pada materi segitiga 

dan segiempat. 
Terobosan efektif untuk membangkitkan semangat belajar dan hasil belajar siswa disekolah salah 

satunya dengan membangun komunitas belajar. Komunitas belajar dalam dunia pendidikan dikenal dengan 

nama Cooperative Learning yang mendorong adanya kerjasama aktif. Menrut Trianto dalam (Jamal, 2014: 30), 

lahirnya konsep cooperative learning didasari oleh pemahaman bahwa anak Akan lebih menemukan dan 

memahami konsep yang sulit jika berdiskusi dengan teman- temannya. Terdapat dasar teoritis yang kuat untuk 

memprediksi bahwa metode- metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan tujuan kelompok dan 

tanggung jawab individual akan meningkatakan pencapaian prestasi bealajar (Slavin, 2016: 41). Berdasarkan 

pemaparan di atas peneliti ingin meneliti “Efektivitas Komunitas Belajar Siswa Kelas VII Pada Materi 

Segiempat”.  
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II. PEMBAHASAN 

1. Belajar 

Beberapa definisi tentang belajar yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:  

a. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengakamn 

Sudjan dalam (Khairani, 2013:1)[1]. 

b. Menurut Parwira dalam (Khairani, 2013:1) belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

c. Muhibbin dalam (Khairani, 2013:4) berpendapat bahwa belajar merupakan tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif. 

d. Belajar berasal dari kata ajar, yang artinya mencoba, yaitu mencoba sesuatu yang belum diketahui. 

Belajar sering diidentikkan dengan aktivitas membaca, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk 

pengetahuan terbaru (Asmani, 2014:48) [2]. 

e. Menurut Anissatul Mufarokah dalam (Asmani, 2014:49), belajar adalah suatu usaha yang bertujuan 

mengubah tingkah laku untuk memuaskan kebutuhan dengan proses pemikiran, pengalaman, dan 

latihan. 

f. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam (Asmani, 2014:49), belajar adalah proses yang melibatkan dua 

unsur pertama, yaitu jiwa dan raga. 

 

2. Hasil Belajar 

Beberapa definisi tentang  hasil belajar yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Sudjana (1991:22) [4] dalam Lestari, “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.  

b. Bloom dalam (Firmansyah, 2009:31) [5] mendifinisikan hasil belajar sebagai hasil perubahan tingkah 

laku yang meliputi tiga ranah yakni, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah 

kognitif meliputi (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3)aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, (6) evaluasi. 

Ketiga kemampuan pertama, yaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi, digolongkan sebagai tingkat 

kognitif rendah, selanjutnya ketiga ketiga kemampuan lainnya yaitu, analisis, sintesis dan evaluasi 

disebut sebagai tingkat kognitif tinggi. Ranah afektif meliputi; (1) penerimaan, (2) perhatian, (3) 

penanggapan, (4) penyesuaian, (5) penghargaan dan penyatuan. Ranah psikomotor meliputi: (1) 

peniruan, (2) penggunaan, (3) ketelitian, (4) koordinasi, dan (5) naturalisasi.  

c. Gagne dan Briggs (1978: 49-50) [6] mengatakan bahwa hasil belajar adalah gambaran kemampuan yang 

diperoleh seseorang setelah mengikuti proses belajar yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima 

kategori yaitu: keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik dan 

sikap. 

d. Menurut Chatarina, “hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar.” 

 

3. Komunitas Belajar 

Beberapa definisi tentang komunitas belajar yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Trianto dalam (Asmani. 2014: 52), komunitas belajar mengharuskan adanya kerja sama 

sehingga semua anggota saling mengisi.  

b. Sementara itu, Senge dalam ( Asmani:2014), mendefinisikan komunitas belajar sebagai sebuah 

organisasi dimana anggotanya mengembangkan kapasitasnya secara terus menerus untuk mencapai 

hasil yang diinginkan, mendorong pola berpikir yang baru dan luas, serta terus belajar bagaimana 

belajar bersama- sama. 

 

4. Efektivitas  

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat 

dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas, 

sebagai berikut: “That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the 

greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) 

(Gedeian dkk, 1991:61) [7]. 

Menurut Yudianto (2011) [8] dalam Vivi Christiani efektivitas model pembelajaran kooperatif memiliki 

empat indikator yaitu: 

a. Kemampuan guru mengelola pembelajaran dikategorikan baik 

b. Aktivitas siswa dikategorikan aktif 
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c. Ketuntasan hasil belajar siswa tuntas secara klasikal 

d. Respon siswa dikategorikan positif 

 

5. Segiempat 

Segiempat adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang saling berpotongan pada suatu titik. 

Macam-macam segiempat: persegi,persegi panjang,belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang 

 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Belajar 

Belajar adalah suatu proses meuju perubahan yang bersifat permanen melalui proses latihan dalam 

interaksi dengan lingkungan yang dihadapi dan meliputi perubahan fisik maupun mental bisa disebut hasil 

belajar. Belajar bertujuan untuk mengubah, membangun dan mengembangkan kepribadian, watak dan 

karakter dari kepribadian, watak dan karakter yang merugikan dirinya dan orang lain, menjadi kepribadian, 

watak dan karakter yang mempunyai multi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan yang dimiliki siswa dalam proses yang telah ditempuhnya yaitu 

kerampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik dan sikap. 

 

3. Komunitas Belajar 

Komunitas belajar sebagai sebuah organisasi dimana anggotanya mengembangkan kapasitasnya secara 

terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konsep komunitas belajar merupakan faktor 

terpenting dalam sosial kehidupan kelas. Komunitas belajar, sebagaimana dibandingkan dengan 

sekumpulan orang, adalah konteks dimana individu dalam komunitas belajar memiliki tujuan bersama, 

hubungan sama, dan memiliki keprihtainan satu sama lain. 

 

4. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Yudianto (2011) dalam Vivi Christiani efektivitas model pembelajaran kooperatif memiliki 

empat indikator yaitu: 

e. Kemampuan guru mengelola pembelajaran dikategorikan baik 

f. Aktivitas siswa dikategorikan aktif 

g. Ketuntasan hasil belajar siswa tuntas secara klasikal 

h. Respon siswa dikategorikan positif 

 

5. Segiempat 

Segiempat adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang saling berpotongan pada suatu 

titik. Macam-macam segiempat: persegi,persegi panjang,belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan 

layang-layang 

 

Penelitian ini akan memberikan hasil apakah pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan teknik 

Cooperative Learning akan berjalan efektif. 
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Tujuan Penelitian ini untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan proses berpikir 

kreatif siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik berdasarkan tahapan 

Wallas dalam memecahkan masalah matematika open ended. Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI yang 

berjumlah enam orang siswa, setiap dua siswa masing-masing mewakili gaya belajar 

siswa visual, auditori, dan kinestetik. Enam orang siswa ini di pilih berdasarkan hasil 

angket gaya belajar siswa yang paling ekstrim dan saran dari guru matematika kelas 

XI. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, tes 

soal open ended, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) siswa 

bergaya belajar visual banyak menunjukkan  adanya karakteristik berpikir kreatif 

dalam memecahkan masalah matematika khususnya luas segitiga sembarang, hal ini 

terlihat dari proses berpikir yang muncul pada setiap tahapan Wallas. Pada tahap 

persiapan memenuhi semua indikator berpikir kreatif, pada tahap inkubasi memenuhi 

indikator fluency, flexibility, dan originality, Pada tahap iluminasi memenuhi indkator  

fluency, flexibility, dan originality, Pada tahap verifikasi memenuhi indikator fluency, 

flexibility, originality; 2) siswa bergaya belajar auditori, pada tahap persiapan 

memenuhi semua indikator berpikir kreatif, pada tahap inkubasi memenuhi indikator 

fluency, flexibility, elaboration, Pada tahap iluminasi memenuhi indikator fluency, 

flexibility, elaboration, Pada tahap verifikasi memenuhi indkator fluency dan 

flexibility; 3) siswa bergaya belajar kinestetik belum menunjukkan adanya 

karakteristik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, hal ini terlihat pada tahap 

inkubasi, iluminasi dan verifikasi tidak mampu memenuhi semua indikator proses 

berpikir kreatif, tetapi lebih memunculkan indikator proses berpikir kreatif pada tahap 

persiapan, walaupun tidak dapat menjelaskan apa yang ditanyakan pada soal dengan 

menggunakan bahasanya sendiri.    

 

Kata Kunci: Proses Berpikir Kreatif, Pemecahan Masalah, Gaya Belajar, Masalah 

Open Ended,  Tahapan Wallas  

 
I. PENDAHULUAN 

Berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan siswa dalam menyongsong 

kehidupan di era global dan informasi yang penuh tantangan dan persaingan. Matematika sebagai salah satu 

pelajaran yang mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir logis mempunyai peran untuk membekali 

dan  mendorong  siswa berpikir kreatif. Berpikir kreatif dalam matematika tentu berbeda pemaknaannya dengan 

bidang lain. Berpikir kreatif dalam matematika lebih menekankan pada kemampuan siswa berpikir terbuka atau 

open ended yang tidak hanya sebatas pada materi yang baru saja disampaikan atau hal-hal yang bersifat rutin 

(Siswono, 2011; Richardo, 2014)[1]   

Upaya mendorong kemampuan berpikir kreatif sebagai bekal hidup untuk menghadapi tuntutan, perubahan, 

dan perkembangan zaman lazimnya melalui pendidikan yang berkualitas. Semua bidang pendidikan tanpa 

terkecuali pendidikan matematika harus memulai dan mengarahkan pada tujuan itu. Pendidikan mengantarkan 

dan mengarahkan anak didik menjadi  pembelajar yang berkualitas dan kreatif. Keluaran akhir dari harapan itu 

akan terwujud bila proses di kelas melalui pembelajaran memberi kesempatan bagi siswa mengembangkan 

potensi-potensinya untuk berpikir kreatif (Siswono, 2011; Saefudin, 2011;  Richardo, 2014; Faujiah, 2013) [2]. 
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Matematika merupakan bidang studi yang menduduki peranan penting dalam bidang pendidikan. 

Keterbatasan  ingatan  siswa membuat  mereka hanya  menghafal rumus yang dianggap bermakna. Oleh karena 

itu, siswa tidak  bisa hanya mengandalkan ingatan yang ada, melainkan harus meningkatkan keterampilan 

berpikirnya. Salah satunya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat 

tinggi karena kemampuan berpikir tersebut merupakan kompetensi kognitif tertinggi, kemampuan seseorang 

dalam menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, yang penekanannya pada kuantitas, 

ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban yang perlu dikuasai oleh siswa di kelas (Ahmadi, 2013; Komarudin, 

2014; Saefudin, 2011) [3].  

Pembelajaran  matematika di kelas masih banyak yang menekankan pemahaman siswa tanpa melibatkan 

kemampuan berpikir kreatif. Siswa tidak diberi kesempatan menemukan jawaban ataupun cara yang berbeda 

dari yang sudah diajarkan guru. Guru sering tidak membiarkan siswa mengkonstruk pendapat atau 

pemahamannya sendiri terhadap konsep matematika. Proses berpikir siswa tidak akan dapat berkembang jika 

ruang berpikir untuk siswa diberi batasan (Siswono, 2011; Soemarmo, 2014)  [4]. Pembelajaran yang seperti itu, 

siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, yang bertentangan dengan Peraturan 

Menteri No 22 tahun 2006 sebagai dasar pengembangan K 13 tentang standar isi untuk Satuan  Pendidikan  

Dasar dan Menengah  menyebutkan bahwa matematika diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan  kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama. 

  Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menghasilkan banyak kemungkinan  

jawaban dan cara dalam memecahkan masalah (Siswono, 2011).  Pada penelitian ini berpikir kreatif identik 

dengan beragam pemikiran, bisa memikirkan  satu cara penyelesaian banyak jawaban, satu jawaban banyak 

cara penyelesaian, dan banyak cara penyelesaian dengan banyak jawaban. Terdapat empat karakteristik berpikir 

kreatif, yakni: fluency (kelancaran, menurunkan banyak  ide), flexibility  (fleksibilitas, mengubah perspektif 

dengan mudah), originality (orisinalitas,  menyusun  sesuatu  yang  baru),  dan elaboration (elaborasi, 

keterperincian dalam mengembangkan ide lain dari suatu ide) (Munandar, 2009) [5]. Berdasarkan uraian  

diatas, Munandar  mengemukakan indikator  berpikir  kreatif  yang  dikaitkan  dengan karakteristik  berpikir  

kreatif   yang  terdapat  pada Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 1. Indikator Berpikir Kreatif 

Karakteristik Berpikir Kreatif Rincian 

Fluency (1) mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian 

masalah, banyak pertanyaan dengan lancar; (2) memberikan banyak 

cara atau saran untuk melakukan berbagai hal; (3) selalu memikirkan 

lebih dari satu jawaban. 

Flexibility (1) menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, 

dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda; 

(2) mencari banyak alternatif atau arah pemikiran yang berbeda-beda; 

(3) mampu  mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

Originality (1) mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik; (2) 

memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri; (3) 

mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur. 

Elaboration (1) mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau 

produk; (2) menambah atau memperinci detail-detail dari suatu 

obyek; (3) memperluas suatu gagasan atau situasi sehingga menjadi 

lebih menarik. 

 

 Menurut Siswono, alasan pentingnya berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika, yaitu: 1) 

matematika begitu kompleks dan luas untuk diajarkan dengan hafalan dan membuat siswa tidak termotivasi; 2) 

siswa dapat menemukan solusi-solusi yang asli dan mengejutkan saat memecahkan masalah; 3) keaslian 

merupakan sesuatu yang perlu diajarkan, masalah sehari-hari bukan hal rutin yang memerlukan kreatifitas dalam 

menyelesaikannya. Berpikir kreatif sebagai proses kognitif untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru mengenai 

suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis, yaitu selalu dipandang menurut 

kegunaannya (Solso, 2007; Suharnan, 2010; Ahmadi, 2013) [6]. Teori tentang proses berpikir kreatif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah “Teori Wallas”. yang memiliki 4 tahapan dalam berpikir kreatif, yaitu: 1) 

preparasi, memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya; 2) inkubasi, 

masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian 

dialihkan sejenak pada hal lain; 3) iluminasi, memperoleh insight (pemahaman yang mendalam) dari masalah 

tersebut; 4) verifikasi, menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi (Solso, 2007) [7]. Penjelasan 
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tentang proses berpikir kreatif yang dikemukakan Wallas dan karakteristik berpikir kreatif dapat diketahui dari 

indikator berpikir kreatif berdasarkan tahapan Wallas (Wisas, 2015)  [8] dapat dilihat pada Tabel 1.2 

 

 

Tabel 2 .  Indikator Berpikir Kreatif Berdasarkan Tahapan Wallas 

Tahap 

Wallas 

Karakteristik berpikir 

Kreatif 

Indikator Berpikir Kreatif Berdasarkan Tahapan Wallas 

 

 

Preparasi 

Fluency Siswa mencetuskan banyak pernyataan pada soal dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dengan lancar. 

Flexibility Siswa menggunakan alternatif bahasa yang berbeda dari 

siswa yang lainnya yaitu dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

Originality Siswa mengkaitkan konsep yang unik berkaitan dengan   apa 

yang diketahui dan ditanya dari masalah tersebut. 

Elaboration Siswa memperinci secara detail apa yang diketahui 

sehingga menjadi lebih menarik. 

 

 

Inkubasi 

Fluency Siswa memikirkan lebih dari satu  ide yang dituangkan 

dalam bentuk coretan kertas dengan lancar. 

Flexibility Siswa mencari strategi yang sesuai untuk menghasilkan 

beragam jawaban yaitu dengan mengaitkan materi yang 

pernah diajarkan sebelumnya. 

Originality Siswa memikirkan cara unik yang dituangkan dalam bentuk 

coretan kertas. 

Elaboration Siswa memikirkan penyelesaian yang lebih runtut yang  

dituangkan dalam coretan kertas. 

 

 

Iluminasi 

Fluency Siswa mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah dengan 

lebih dari satu alternatif jawaban ataupun cara penyelesaian 

dengan lancar. 

Flexibility Siswa mampu menunjukkan suatu jawaban dengan cara 

penyelesaian yang berbeda- beda. 

Originality Siswa mampu menunjukkan pemahaman yang lebih dengan 

melahirkan konsep-konsep yang unik. 

Elaboration Siswa mengembangkan suatu ide secara runtut. 

 

 

Verifikasi 

Fluency Siswa menyelesaikan masalah dengan bermacam- macam 

solusi dan jawaban dengan lancar. 

Flexibility Siswa menyelesaikan masalah dengan berbagai metode 

penyelesaian. 

Originality Siswa menyelesaikan masalah dengan cara baru atau unik  

(berbeda dengan jawaban siswa yang lain ). 

Elaboration Siswa menguraikan dan memeriksa ulang penyelesaian 

masalah secara runtut agar lebih menarik. 

 

Guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Untuk itu 

pembelajaran hendaknya lebih diarahkan pada proses berpikir kreatif dengan membiasakan memberikan 

masalah matematika open ended yaitu masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar. 

Masalah open-ended adalah soal yang memiliki lebih dari satu selesaian yang benar. Selain itu masalah open-

ended juga mengarahkan siswa untuk menggunakan keragaman cara atau metode penyelesaiannya sehingga 

sampai pada suatu jawaban yang diinginkan (Islamiah, 2014; Kurniawati, 2013; Saefudin, 2013). Melalui 

Pemecahan masalah open ended siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif (Saefudin, 2011; 

Kinati, 2012) [9] 

Selain kreatifitas siswa dalam memecahkan  suatu masalah, gaya belajar mempunyai  peran penting 

dalam proses berpikir kreatif siswa. Ghufron dan Risnawita, (2012)[10] gaya belajar adalah cara-cara yang lebih 

di sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Menurut Subini,(2011); 

Ghufron dan Risnawita, (2012), Gaya belajar dibedakan menjadi tiga yaitu:1) gaya belajar visual, 

menitikberatkan pada ketajaman penglihatan (melihat dan membaca), artinya bukti-bukti konkrit harus 
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diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham;2) Gaya belajar auditori  mengandalkan pada pendengaran 

untuk bisa memahami dan mengingatnya;3) Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan 

mencoba dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Richardo, 

(2014), mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses berpikir  kreatif siswa dalam memecahkan 

masalah, termasuk di dalamnya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi 

penghambat dan pendukung keberhasilan siswa, diantaranya adalah gaya belajar siswa. Lutfiah (2011) 

mengatakan bahwa pada dasarnya siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dan setiap gaya belajar 

berpengaruh pada proses berpikir dan hasil belajar. Setiap siswa memiliki cara berfikir yang berbeda-beda 

dalam memecahkan masalah, hal ini diduga dipengaruhi oleh gaya belajarnya. Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.a) Bagaimanakah proses berpikir kreatif 

siswa dengan gaya belajar visual dalam memecahkan masalah matematika open ended ?;b) Bagaimanakah 

proses berpikir kreatif siswa dengan gaya belajar auditori dalam  memecahkan  masalah  matematika open 

ended ?;c) Bagaimanakah proses berpikir kreatif siswa dengan gaya belajar kinestetik dalam memecahkan 

masalah matematika open ended ?. Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:a) Mengeksplorasi dan mendiskripsikan  proses berpikir kreatif siswa dengan gaya belajar visual 

dalam memecahkan masalah matematika open ended; b) Mengeksplorasi dan mendiskripsikan  proses berpikir 

kreatif siswa dengan gaya belajar auditori dalam memecahkan masalah matematika open ended; c) 

Mengeksplorasi dan mendiskripsikan proses berpikir kreatif siswa dengan gaya belajar kinestetik dalam 

memecahkan masalah matematika open ended.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskripsi. Subjek penelitian ditetapkan 6 siswa kelas XI, setiap 2 siswa 

masing-masing mewakili gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik.  Penentuan subyek ini atas pertimbangan 

hasil angket yang cenderung ekstrim pada masing-masing gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Data 

dalam penelitian ini berupa hasil jawaban siswa dalam memecahkan  masalah matematika open ended dan hasil 

wawancara dari  siswa visual, auditori, dan kinestetik yang nantinya akan di gunakan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan proses berpikir kreatif  berdasarkan tahapan Wallas. 

 Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket,  metode tes, dan wawancara. Kuesioner 

atau angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang pribadinya kaitannya untuk memperoleh data sejauh mana gaya belajar siswa secara umum. 

Tes digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan 

masalah matematika open ended berdasarkan tahapan Wallas. Wawancara dilakukan setelah siswa yang terpilih 

mengerjakan tes, wawancara digunakan untuk menggali data-data guna memperjelas hasil tes yang tidak 

semuanya dapat dijelaskan melalui analisis hasil jawaban siswa. Peneliti juga melakukan dokumentasi dengan 

merekam hasil wawancara terhadap subjek guna untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam 

tentang proses berpikir kreatif siswa. 

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, bermaksud untuk membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui  hasil tes dan hasil wawancara sudah berjalan 

dengan baik. Analisis data yang digunakan ada dua yaitu: 1) analisis hasil tes tulis dan 2) analisis hasil 

wawancara yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong,2015; Miles, 1984; 

Emzir,2014; Sumakdinata,2015)  

III. PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis proses berpikir kreatif siswa SMA kelas XI dalam memecahkan masalah open 

ended berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berdasarkan 

pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut. 

Proses berpikir kreatif siswa bergaya belajar visual dalam memecahkan masalah luas segitiga sembarang 

berdasarkan tahapan Wallas sebagai berikut. Pada tahap persiapan mampu memenuhi semua indikator berpikir 

kreatif, walaupun tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada hasil jawaban, tetapi hasil wawancara cukup jelas 

bahwa siswa sudah memahami apa yang ditanyakan dengan lancar dan menggunakan bahasanya sendiri. Siswa 

menyajikan gambar segitiga PQR dengan melengkapi panjang sisi-sisi yang belum diketahui yang diperoleh 

dengan cara mengkaitkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya seperti konsep Pytagoras, perbandingan. 

Siswa dapat memerinci data yang belum diketahui secara detail berdasarkan data yang sudah diketahui. Pada 

tahap inkubasi siswa tidak memenuhi indikator elaboration, hal ini disebabkan siswa mampu merenungkan 

rencana namun kurang lengkap dalam menuliskan rumus, sedang untuk indikator fluency, flexibility, originality 

terpenuhi. Pada tahap Iluminasi siswa tidak memenuhi indikator elaboration karena salah dalam menuliskan 

rumus, tetapi mampu memenuhi indikator fluency, flexibility, originality. Pada tahap Verifikasi siswa tidak 

memenuhi indikator elaboration karena melakukan kesalahan konsep saat menghitung operasi perkalian dalam 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar/
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menyelesaikan masalah. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa siswa bergaya belajar visual dapat memenuhi 

indikator berpikir kreatif pada setiap tahapan Wallas.    

Proses berpikir kreatif siswa bergaya belajar auditori  dalam memecahkan masalah luas segitiga sembarang 

berdasarkan tahapan Wallas sebagai berikut. Pada tahap persiapan mampu memenuhi semua indikator berpikir 

kreatif, walaupun tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada hasil jawaban, tetapi hasil wawancara cukup jelas 

bahwa siswa sudah memahami apa yang ditanyakan dari soal tersebut dengan lancar dan menggunakan 

bahasanya sendiri. Siswa menyajikan gambar segitiga PQR dengan melengkapi sisi-sisi yang belum diketahui 

yang diperoleh dengan cara mengkaitkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya seperti Pytagoras, konsep 

sinus dan cosinus, perbandingan. Siswa dapat memerinci data yang belum diketahui secara detail berdasarkan 

data yang sudah diketahui. Pada tahap inkubasi siswa tidak memenuhi  indikator karakteristik originality, hal ini 

dikarenakan tidak ada renungan memikirkan cara yang unik yang dituangkan dalam bentuk coretan dilembar 

jawaban, tetapi mampu memenuhi indikator karaktristik fluency, flexibility, elaboration. Tahap iluminasi siswa 

tidak memenuhi indikator originality, hal ini disebabkan siswa tidak mampu menunjukkan cara yang unik dalam 

menyelesaikan masalah, tetapi mampu memenuhi indikator fluency, flexibility, elaboration. Tahap verifikasi 

siswa memenuhi indikator fluency dan flexibility, tidak memenuhi indikator originality, dan eraboration, hal ini 

dikarenakan siswa tidak mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang unik dan  terjadi kesalahan  pada saat 

menghitung hasil akhir dari nilai Cos R dan luas segitiga. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa siswa 

bergaya belajar auditori dapat memenuhi indikator berpikir kreatif pada setiap tahapan Wallas.  

Proses berpikir kreatif siswa bergaya belajar kinestetik dalam memecahkan masalah luas segitiga 

sembarang berdasarkan tahapan Wallas sebagai berikut. Pada tahap persiapan siswa mampu memenuhi semua 

indikator berpikir kreatif, walaupun siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada hasil jawaban, tetapi hasil 

wawancara cukup jelas bahwa siswa sudah memahami apa yang ditanyakan dari soal tersebut,walaupun tidak 

bisa menggunakan bahasanya sendiri dengan membaca naskah. Siswa menyajikan gambar segitiga PQR dengan 

melengkapi sisi-sisi yang belum diketahui yang diperoleh dengan cara mengkaitkan konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya seperti konsep Pytagoras, konsep sinus dan perbandingan. Siswa dapat memerinci data yang belum 

diketahui secara detail berdasarkan data yang sudah diketahui. Pada tahap inkubasi siswa hanya memikirkan 

satu ide dalam penyelesaian masalah (tidak fluency), hanya merenungkan satu jawaban tanpa berusaha 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya (tidak flexibility), tidak memikirkan cara yang unik (tidak originality), dan 

tidak memikirkan penyelesaian yang lebih runtut yang dituangkan dalam coretan di lembar jawaban (tidak 

elaboration). Pada tahap iluminasi siswa dalam memecahkan masalah hanya menggunakan satu ide, tidak bisa 

menunjukkan suatu jawaban dengan cara penyelesaian yang berbeda-beda, tidak menunjukkan pemahaman 

yang mendalam sehingga tidak muncul cara yang unik untuk penyelesaian masalah, dan tidak bisa 

mengembangkan suatu ide. Sehingga pada tahap iluminasi siswa tidak memenuhi semua indikator berpikir 

kreatif. Pada tahap verifikasi saat menghitung nilai Cos R siswa melakukan kesalahan konsep dalam 

menghitung bentuk kuadrat, sedangkan pada saat menghitung luas segitiga siswa tidak mampu memenuhi 

indikator karakteristik fluency, flexibility, originality, terlihat dari jawaban siswa yang hanya menggunakan satu 

cara saja dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak bisa mencocokkan hasil akhir dengan cara lain. Dapat 

dikatakan bahwa siswa bergaya belajar kinestetik dapat menunjukkan proses berpikir kreatif pada tahap 

persiapan secara  baik, tetapi tidak bisa menunjukkan proses berpikir kreatif pada tahap inkubasi, iluminasi dan 

verifikasi.  

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta permasalahan penelitian yang diajukan peneliti, dapat 

disimpulkan sebagai berikut 

1. Proses berpikir kreatif siswa bergaya belajar visual banyak menunjukkan adanya karakteristik berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah matematika khususnya luas segitiga sembarang, hal ini terlihat dari 

proses berpikir yang muncul pada setiap tahapan Wallas. Pada tahap persiapan memenuhi semua indikator 

berpikir kreatif, pada tahap inkubasi memenuhi indikator fluency, flexibility, dan originality, Pada tahap 

iluminasi memenuhi indkator fluency, flexibility, dan originality, Pada tahap verifikasi memenuhi indikator 

fluency, flexibility, originality. 

2. Proses berpikir kreatif siswa bergaya belajar auditori banyak menunjukkan adanya karakteristik berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah matematika khususnya luas segitiga sembarang, hal ini terlihat dari 

proses berpikir yang muncul pada setiap tahapan Wallas. Pada tahap persiapan memenuhi semua indikator 

berpikir kreatif, pada tahap inkubasi memenuhi indikator fluency, flexibility, elaboration, Pada tahap 

iluminasi memenuhi indkator fluency, flexibility, elaboration, Pada tahap verifikasi memenuhi indkator 

fluency dan flexibility. 

3. Proses berpikir kreatif siswa bergaya belajar kinestetik belum menunjukkan  adanya karakteristik berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah matematika khususnya luas segitiga sembarang, hal ini dikarenakan ada 

banyak indikator yang tidak terpenuhi pada tahapan Wallas. Terlihat pada tahap inkubasi, iluminasi dan 

verifikasi tidak mampu memenuhi semua indikator proses berpikir kreatif, tetapi lebih memunculkan 

indikator proses berpikir kreatif pada tahap persiapan, walaupun tidak dapat menjelaskan apa yang  
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Penggunaan Media Jam Dinding  Pokok Bahasan Pengukuran 

Sudut Pada Siwa Kelas IV Sekolah Dasar 
 

 

Suharti Kadar 
Matematika FKIP Unitomo Surabaya 

 

 
Kebanyakan orang Indonesia menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang 

sulit. Karena itu, tidak mengherankan apabila sering kali nilai matematika adalah nilai 

terendah yang dijumpai orang tua dalam rapor anaknya. Tetapi, sesungguhnya 

menguasai pelajaran matematika bukanlah hal yang teramat sulit. Kesulitan dalam 

belajar matematika bukan disebabkan oleh sulitnya materi pelajaran, melainkan cara 

pengajaran yang tidak mudah dimengerti atau tidak sesuai dengan karakter cara 

belajar si anak. Dengan menggunakan teknik belajar yang tepat, maka pelajaran 

matematika akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk dipelajari. Teknik 

atau metode belajar matematika yang membuat matematika lebih mudah untuk 

dipelajar antara lain dengan menggunakan media. Media merupakan alat bantu 

mengajar dan belajar. Alat ini hendaknya ada ketika dibutuhkan siswa dan guru yang 

menggunakannya. Media pembelajaran akan lebih efektif dan efisien penggunaannya 

jika guru sudah terlatih dan terampil menggunakannya. Untuk materi pengukuran 

sudut digunakan media jam dinding, dengan media tersebut siswa dapat mengukur 

sudut 30o, 45o, 60o, 90o dan seterusnya dengan menggerakkan jarum panjang sebagai 

penunjuk menit dan jarum pendek sebagai penunjuk jam. Kedua jarum tersebut 

merupakan kaki sudut dan pusat putarnya adalah titik sudut. Dengan harapan siswa 

akan lebih mudah belajar dan memahami hubungan antara jam sebagai penunjuk 

waktu dan mengukur besarnya sudut. 

 

Kata kunci: media jam, penunjuk waktu, besar sudut 

 

Pembahasan 

 Matematika merupakan salah satu ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena 

itu seorang guru harus bisa menggunakan media sebagai alat bantu mengajar dengan sebaik-baiknya. Artinya 

media yang digunakan harus sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.  

Pembelajaran matematika di pendidikan dasar tidak bisa lepas dari aktifitas siswa, misalnya saja: 

seorang siswa yang ingin pergi ke sekolah, pasti memiliki rencana jam berapa siswa bangun tidur, jam berapa 

dia mau berangkat ke sekolah agar tidak terlambat, berapa uang yang harus dia bawa untuk beli jajan dan uang 

yang harus ditabung, berapa buku yang harus dia bawa, dan lain-lain. Masalah tersebut merupakan aktifitas 

yang sangat lazim di kalangan para siswa yang sangat berkaitan dengan konsep matematika. Oleh karena itu, 

keberadaan matematika dari dulu sampai sekarang dan bahkan sampai masa mendatang akan sangat bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. 

Salah satu materi matematika yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan 

waktu adalah pengukuran sudut. Keberadaan bentuk sudut dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dimana-

mana, mulai dari di dalam rumah hingga di luar rumah. Misalnya yang di dalam rumah, atap rumah, meja, kursi, 

hiasan dinding, jam, dan lain-lain. Pengetahuan tentang sudut sebenarnya sudah ada sejak seseorang mengenal 

benda. Dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan formal, materi tentang sudut sudah mulai diperkenalkan 

dan diajarkan sejak siswa duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yaitu dari kelas empat. 

Pembelajaran pengukuran sudut di sekolah sering di ajarkan dengan kemasan metode dan teknik 

mengajar yang kurang menarik, tidak mengasyikkan, dan bahkan tidak membuat siswa lebih aktif. Pembelajaran 

pengukuran sudut juga sering kali di awali dengan sesuatu yang abstrak, tidak diawali dengan pengalaman dan 

situasi yang kontekstual yang pernah dialami dan dirasakan oleh siswa.  

Berkaitan denga itu, untuk meningkatkan semangat, keaktifan, dan kebermaknaan siswa dalam belajar 

maka dibutuhkan suatu kemampuan dan keinginan guru untuk mendesain pembelajaran dengan asyik dan tidak 
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membosankan. Media pembelajaran yang baik hendaknya disesuaikan dengan karakter siswa dan juga dikenal 

oleh siswa. Media yang dikenal oleh siswa adalah benda-benda terdekat atau dilingkungan sekitar siswa yaitu 

jam dinding. 

1) 1  Pengertian Jam Dinding 

Jam dinding sebagai salah satu alat yang fungsinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Yaitu jam 

dinding berfungsi sebagai penunjuk waktu. Namun tentu saja, seperti hakikatnya manusia pada 

umumnya, jam dinding tidak terpaku pada satu fungsi saja. Ada berbagai macam fungsi yang kemudian 

berkembang pada jam dinding.  

1.       Jam dinding berfungsi sebagai penunjuk waktu, ini adalah fungsi paling pokok bagi jam 

dinding, sebagai penunjuk waktu. Semua orang tahu itu. Bahkan, alasan pertama jam 

dinding ditemukan adalah karena adanya kebutuhan yang kuat dari manusia untuk 

mengetahui waktu secara serempak dan dapat diukur. Dengan hadirnya jam dinding (yang 

dulunya merupakan jam cahaya ini) maka kebutuhan itu cukup terpenuhi pula. Jam dinding 

adalah penunjuk waktu. Dan penunjuk waktu adalah fungsi utama dari jam dinding. Itulah 

yang harus kita sepakati bersama. Namun ternyata, fungsi jam dinding tidak hanya berhenti 

sampai di situ saja. 

2.       Jam dinding berfungsi sebagai penghias dinding. Fungsi jam dinding sebagai alat penunjuk 

waktu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun tetap saja muncul fungsi tambahan yang juga 

mempengaruhi bentuk estetika dari jam dinding itu sendiri. Fungsi itu adalah sebagai 

penghias dinding. Mengapa penghias dinding? Jadi seperti ini. Banyak orang menganggap 

dinding yang polos itu terlalu absurd untuk dilihat, karena itulah, jam dinding dengan bentuk 

yang unik bisa membuat dinding terlihat lebih indah sekaligus menjadi penunjuk waktu 

Seringkali desainer jam membuat jam dengan tujuan memenuhi fungsi kedua ini,yaitu sebagai 

penghias dinding. Dengan menomorsatukan estetika dan menomorduakan fungsionalitas. 

B. 2.  Jam sebagai Media Pembelajaran 

 

Jam ialah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Ada dua 

jenis jam, yaitu jam analog (menggunakan jarum panjang dan 

jarum pendek) dan jam digital (menggunakan angka saja). Pada 

tepat pukul 12 jarum panjang dan jarum pendek menunjuk angka 

12.Jarum panjang biasanya menunjukan menit dan jarum pendek 

menunjukan jam. Kemudian bergerak ke kanan melewati angka 1, 

2, 3, dan seterusnya sampai kembali lagi menunjuk angka 12. Ini 

berarti jarum panjang telah berputar satu putaran penuh. Pada jam 

terdapat 12 angka. Angka yang satu dengan yang lain berjarak 

sama. Besar sudut satu putaran sama dengan 360°. Oleh karena itu, 

besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pendek  pada setiap 

jarak satu angka adalah sama, yaitu 360° : 12 = 30°. Jarum 

panjang(menit) setiap bergerak satu strip (garis) berarti bergeser 

6°(ingat satu putaran penuh = 360° dan 1 jam = 60 menit, sehingga 

360° : 60 = 6°. 

C. 3. Pengertian Sudut 

Sudut merupakan suatu gagasan yang penting dipelajari dalam geometri.  Sudut adalah gabungan dari 

dua buah sinar garis yang titik pangkalnya bersekutu. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua 

buah garis yang berpotongan di satu titik potong”. Kedua garis yang saling berpotongan itu akan 

membentuk titik sudut. Garis pembentuk sudut tersebut dinamakan kaki sudut.Daerah yang dibatasi 

oleh kedua kaki sudut disebut besar sudut. Perhatikan gambar sudut di bawah ini:  
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Gagasan tentang sudut banyak ditemukan di sekitar kita, seperti sudut pada keramik lantai ruang 

kelas, sudut pada kertas dalam buku tulis, dan lain-lain.Suatu sudut mempunyai satuan ukuran dan 

untuk siswa SD, satuan ukuran sudut menggunakan derajat. Penulisan ukuran sudut harus mengikuti 

aturan tertentu. Misalnya, untuk menuliskan 60 derajat yaitu 60°, untuk 180 derajat yaitu 180°. Besar 

sudut satu keliling lingkaran yaitu 360°. 

2.1 Jenis Sudut 

 

Ada beberapa jenis sudut menurut ukurannya, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. 

1. Sudut Siku-Siku 

Perhatikan gambar sudut dibawah ini : 

Sinar-sinar yang membentuk kedua sudut di atas ada dua. Keduanya saling tegak lurus di titik B dan E. 

Jika kita ukur dengan busur derajat, maka besar sudut B dan E yaitu 90°. Sudut yang besarnya 

90°dinamakan sudut siku-siku. 

2. Sudut Lancip 

Perhatikan gambar sudut dibawah ini : 

 

Kedua gambar di atas membentuk sudut di titik K dan P. Jika kita ukur dengan busur derajat, maka 

besar sudut K dan P kurang dari 90°.Sudut yang besarnya kurang dari 90°dinamakan sudut lancip. 

       3. Sudut Tumpul 

Perhatikan gambar sudut dibawah ini : 

  

Kedua gambar di atas membentuk sudut di titik G dan D. Jika sudut G dan D kita ukur dengan busur 

derajat, besarnya lebih dari 90°dan kurang dari 180°. Sudut tersebut dinamakan sudut tumpul  

2. Sudut Lurus 
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Perhatikan gambar sudut dibawah ini : 

Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180° (ABC berupa garis lurus) 

2.2 Sudut Pada Jam Dinding 

 Sudut siku-siku 

Pada gambar disamping adalah contoh sudut siku-siku pada kam 

dinding yang besarnya 90°. 

 

 

 

 

 Sudut lancip 

 

Pada gambar disamping adalah contoh sudut lancip pada jam dinding 

yang besarnya 60°. 

 

 

 

 

 Sudut tumpul 

Pada gambar disamping adalah contoh sudut tumpul pada jam 

dinding yang besarnya 150°. 

 

 

 

 

 Sudut lurus 
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Pada gambar disamping adalah contoh sudut lurus pada jam dinding yang besarnya 180°. 

Sudut sangat penting untuk dipelajari. Sudut nantinya akan digunakan di dalam ilmu 

trigonometri. Sudut juga digunakan pada mata angin.Untuk menentukan arah.Alat yang digunakan yaitu 

kompas.Ini sangat membantu seorang pilot, orang yang di hutan, di gurun dan sebagainya. 

 

 

Contoh : 

Pembelajaran ini dimulai dengan menceritakan aktivitas salah seorang siswa di dalam kelas 

tersebut.Siswa diharapkan mendengar cerita dari guru karena setelah bercerita, siswa disuruh untuk 

melaksanakan aktivitas. Isi cerita tersebut yaitu: 

Salah satu siswa kelas 5 di SD Al  Fatah anggap siswa tersebut bernama Arif.  Setiap hari dia bangun 

tidur pada pukul 05.00 pagi. Setelah bangun dari tidur dia langsung ke kamar mandi untuk berwudu’ 

dan kemudian shalat. 

Sebelum mandi, biasanya dia membersihkan tempat tidur dan kamarnya sendiri terlebih dahulu. 

Karena jarak dari rumahnya dan sekolah agak jauh, maka dia ke sekolah pada pukul 06.15 pagi. Dia 

pulang sekolah pada pukul 01.00 siang. Setelah sampai rumah, Dia shalat zuhur dan belajar sebentar 

dan kemudian istirahat siang. 

Ia selesai mengaji pada pukul 06.00 sore. Pada pukul 07.45 malam, ia dan semua keluarganya 

berkumpul untuk makan malam bersama. Setelah makan biasanya ia disuruh orang tuanya untuk 

belajar sampai pukul 09.30 malam dan langsung istirahat. 

Setelah cerita berakhir siswa diberikan lembaran kertas yang berisi gambar jam, gambar jam tersebut 

harus diisi oleh siswa sesuai dengan perintahnya.  

Jam itu diisi berdasarkan cerita yang telah diceritakan oleh ibu guru tadi lalu siswa diminta mengamati 

sudut apa yang terbentuk dari jam-jam tersebut dan berapa besarnya dengan menggunakan penggaris 

dan busur derajat. 

Jawab : 

 

 

Rafli bangun tidur pada pukul 05.00. Sudut yang terbentuk adalah sudut 

tumpul.Besar sudut adalah 30° x 5 = 150°. 

 

 

 

 

 

 

 

Rafli berangkat ke sekolah pada pukul 06.15. Sudut yang terbentuk adalah 

sudut siku-siku. Besar sudut adalah  

30° x 3 = 90° 

 

 

 

 

 

 

Rafli pulang sekolah pada pukul 01.00. Sudut yang terbentuk adalah sudut 

lancip.Besar sudut adalah 30°. 
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Rafli selesai mengaji pada pukul 06.00 sore. Sudut yang terbentuk adalah sudut lurus.Besarnya 

sudut adalah 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafli makan malam bersama keluarga pada pukul 07.45.Sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. 

Besar sudut adalah 2 x 30° = 60°. 

 

 

 

 

 

 

Rafli selesai belajar pada pukul 09.30. Sudut yang terbentuk adalah sudut 

tumpul. Besar sudut adalah 4 x 30° = 120°. 
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Menyelelesaikan Masalah Matematika dengan Kecerdasan 

Emosional Rendah 
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Pemahaman konseptual merupakan faktor penting yang harus dikuasai oleh calon 

guru matematika sebagai kompetensi profesionalnya. Di sisi lain,  kecerdasan 

emosional diperlukan dalam menyelesaikan masalah matematika guna mendapatkan 

penyelesaian yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan profil 

pemahaman konseptual calon  guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Metode yang digunakan untuk mendapatkan 

subyek penelitian dengan tes kecerdasan emosional, sedangkan untuk mencapai 

tujuan penelitian digunakan tes tertulis dan wawancara berbasis tugas. Adapun 

keabsahan data dilakukan dengan tri angulasi waktu. Melalui pengamatan dan 

wawancara mendalam terhadap subyek diperoleh kesimpulan bahwa; profil 

pemahaman konseptual calon guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam 

memahami masalah tergolong pemahaman relasional (yang meliputi konsep dan 

prinsip), dalam merencanakan penyelesaian masalah tergolong pemahaman formal 

(yang meliputi konep, prinsip, dan generalisasi), dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah tergolong pemahaman instrumental (yang meliputi konsep, 

operasi, prinsip, dan generalisasi), dan dalam melihat kembali penyelesaian masalah 

tergolong pemahaman instrumental (yang meliputi konsep, operasi, dan prinsip) 

 

Kata Kunci : Pemahaman Konseptual, Menyelesaikan Masalah Matematika, 

Kecerdasan Emosional Rendah 
 

I. PENDAHULUAN 

Zaenal Arifin (2010) menyatakan bahwa tidak sedikit siswa merasa apa yang dipelajarinya dalam 

pelajaran matematika sulit untuk dicari kaitannya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Senada dengan 

hal tersebut, Marpaung (2006) menyatakan bahwa kesulitan belajar matematika yang dialami siswa disebabkan 

karena obyek-obyek matematika bersifat abstrak, hanya ada dalam pikiran sehingga hanya pikiranlah yang 

dapat “melihat” obyek-obyek itu. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam 

belajar matematika[1]. 

Penelitian Martin dalam Ibrahim (2012) pada siswa-siswa SLTP di Indonesia yang ber-IQ tinggi, yaitu 

di atas 120, mengungkapkan bahwa sebagian besar kegagalan siswa dalam mata pelajaran matematika di 

sekolah bukan disebabkan pada IQ mereka tetapi pada pengendalian emosionalnya. Dengan demikian 

pengendalian emosional perlu juga dilatihkan kepada siswa agar siswa berhasil dalam belajarnya [2]. 

Goleman (2007) mengatakan bahwa “rasa takut akan hilang bersama dengan berjalannya waktu....bila 

obyek yang ditakuti dijumpai lagi namun dalam keadaan yang tidak memunculkan hal-hal yang tidak 

menakutkan”. Jika guru dalam proses pembelajarannya mampu menghadirkan sosok yang menyenangkan, dan 

mampu melibatkan pemikiran siswa secara efektif, maka siswa akan dengan senang hati melakukan aktivitas 

yang dituntut dalam pembelajaran[3]. Suharnan (2005) menyatakan bahwa pada waktu melakukan pekerjaan 

atau tugas belajar, diupayakan seseorang menciptakan suasana emosi yang gembira, setidak-tidaknya netral 

dan relatif bebas dari depresi, kecemasan, maupun stres yang berat. Suasana seperti ini sangat penting agar 

orang dapat menggunakan kapasitas kognitif yang tersedia secara optimal[4]. Hal tersebut berimplikasi bahwa 

kapasitas kognitif seseorang akan bekerja secara optimal, apabila dalam mengerjakan tugas ataupun 

menyelesaikan masalah matematika orang tersebut melibatkan emosionalnya. Karena suasana emosi yang 

negatif dapat menurunkan kapasitas ingatan dalam memproses informasi, mengurangi akurasi dan sering tidak 

efisien. 

Dari beberapa pendapat di atas, salah satu cara yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran 

mailto:nyoto_hp@yahoo.com
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matematika adalah dengan mengajak siswa mengatur emosi ketika memecahkan masalah. Pemecahan masalah 

yang mengajak siswa terlibat secara emosional, menggunakan dan mengendalikan emosinya agar tidak takut 

menghadapi permasalahan matematika, akan membantu sehingga permasalahan matematika tersebut dapat 

diselesaikan. 

Shapiro (2003) menyatakan bahwa kegiatan memecahkan masalah matematika tidak mudah berjalan 

dengan lancar, jika guru maupun siswa tidak memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kecerdasan 

emosional[5]. Guru yang mengesampingkan aspek kecerdasan emosional, seperti; mudah melontarkan kalimat 

yang menyinggung siswa; terlalu menekan siswa; menunjukkan sikap yang kesal; dan tidak peduli terhadap 

kesulitan siswa; akan menghambat siswa menjadi pemecah masalah yang handal. 

Di sisi lain guru / calon guru matematika sebagai pengelola pembelajaran matematika, disamping 

melibatkan kecerdasan emosional siswa dalam pemecahan masalah, juga harus menguasai ide-ide abstrak, 

konsep, prinsip, serta relasi maupun proses generalisasi dalam matematika sebagai modal dasar pemahaman 

terhadap matematika. Pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk membangun koneksi kognitif. 

Seseorang merasa memahami sesuatu ketika mereka dapat menghubungkan pengalaman baru dengan 

pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. 

Mahasiswa pendidikan matematika atau calon guru matematika secara spesifik dipersiapkan untuk 

menjadi guru profesional dalam bidang matematika. Profesionalisme guru matematika berkaitan dengan empat 

kompetensi guru yang meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia    No. 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai matematika sebagai materi ajar 

seperti  aljabar, kalkulus, probabilitas, trigonometri, bilangan, geometri, dan materi matematika lainnya. 

Penguasaan guru-guru matematika terhadap materi ajar semua bidang dalam matematika merupakan syarat 

perlu agar mereka menjadi guru profesional. 

Masalah matematika yang dapat diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari, beragam bentuk maupun 

cakupan konsepnya. Ada  masalah geometri, bilangan, aritmatika, aljabar, kalkulus, trigonometri, dan masalah 

matematika lainnya. Calon guru/mahasiswa pendidikan matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

yang diberikan permasalahan matematika serupa, hasil penyelesaian masalah matematika mahasiswa sebagai 

berikut:  

 
 

Gambar 1. Penyelesaian masalah geometri oleh calon guru 

 

Dari pengalaman mahasiswa / calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah matematika 

(geometri), peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa / calon guru matematika memiliki pemahaman 

konseptual yang berbeda. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kecerdasan emosionalnya. Hasil uji coba peneliti 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buxton dalam Cleod (1992) bahwa reaksi emosi siswa 

ketika menyelesaikan masalah matematika adalah panik, dimana siswa merasa sangat sulit untuk mengontrol 

dirinya dalam berkonsentrasi[6]. Disisi lain siswa juga merasa takut, cemas dan malu. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ketika kecerdasan emosional siswa rendah, maka dia akan merasa sulit mengontrol diri, 

merasa tertekan, cemas, dan akhirnya menyerah, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

matematika dengan baik. 

Mengingat akan pentingnya pemahaman konseptual dan kecerdasan emosional bagi  guru agar dapat 

mengelola pembelajaran dengan baik demi keberhasilan belajar matematika siswa, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah “Mendeskripsikan Profil Pemahaman Konseptual Calon Guru dalam 

menyelesaikan masalah matematika dengan Kecerdasan Emosional Rendah”  
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Konsep 

Winkel (2004:92), konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang 

sama. Satuan arti yang dimaksud adalah pengertian abstrak yang menunjukkan pada satu aspek tertentu yang 

ditemukan pada suatu objek[7]. 

Lebih lanjut Soejadi (2000) menjelaskan bahwa konsep berhubungan erat dengan definisi. Definisi 

adalah ungkapan yang membahas suatu konsep. Dengan adanya definisi orang dapat membuat ilustrasi atau 

gambar atau lambang dari konsep yang didefinisikan, sehingga semakin menjadi jelas apa yang dimaksud dari 

konsep tertentu[8]. 

Dari pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan konsep dalam penelitian ini adalah ide 

abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan obyek yang rekonstruksinya dapat berupa 

definisi, lambang atau gambar. 

 

Pemahaman 

Pemahaman didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide dengan ide yang telah 

ada. Tingkat pemahaman bervariasi. Pemahaman tergantung pada ide yang sesuai yang telah dimiliki dan 

tergantung pada pembuatan hubungan baru antara ide (Back house, Haggarty, Pirie, & Stratton 1992; Davis, 1986; 

Hiebert & Carpenter, 1992; Janvier, 1987; Schroder & Lester, 1989) dalam Van De Walle, John A (2006)[9] 

Haylock (2008: 9) mendefinisikan pemahaman sebagai berikut ”A simple model that enables us to talk 

about understanding in mathematics is to view the growth of understanding as the building up of cognitive 

connections. More specifically, when we encounter some new experiences there is a sense in which we 

understand it if we can connect it to previous experiences or, better, to a network of previously connected 

experiences”. Pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk membangun koneksi kognitif. Seseorang merasa 

memahami sesuatu ketika mereka dapat menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman yang telah 

diperoleh sebelumnya[10]. 

Skemp (1987) mengembangkan jenis pemahaman ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Instrumental understanding is the ability to apply an appropriate remembered rule to the solution of a 

problem without knowing why the rule works. 

2. Relational understanding is the ability to deduce specific rules or procedures from more general 

mathematical relationships. 

3. Formal understanding is the ability to connect mathematical symbolism and notation with relevant 

mathematical ideas and to combine these ideas into chains of logical reasoning. 

Di sisi lain, Wescott dan Ranzani (dalam Dane & Pratt, 2007;34) mendefinisikan intuisi sebagai sebuah 

proses pencapaian suatu kesimpulan terbaik berdasarkan informasi lebih sedikit dari jumlah normal yang 

diperlukan. Dalam situasi ini, individu tentu saja melakukan kegiatan ekstrapolasi atau generalisasi dengan 

bantuan intuisi untuk mencapai kesimpulan[11]. 

Winerman (dalam Nicholas, 2010;3) bahwa “Intuition as the act or process of coming to direct 

knowledge or certainly with little reasoning or inferring” dengan kata lain bahwa intuisi merupakan tindakan 

atau proses memperoleh pengetahuan secara langsung atau diyakini pasti benar dengan dugaan atau sedikit 

penalaran[12]. Dengan demikian intuisi memiliki potensi lebih besar yang dapat memberikan kemudahan-

kemudahan dalam memahami dan sekaligus menuntun dalam memverifikasi kebenaran tersebut ketika 

menghadapi persoalan-persoalan yang tidak bisa dijangkau akal maupun indera. 

Dari beberapa pengertian intuisi diatas menggambarkan bahwa intuisi merupakan proses kognitif atau 

mental pada saat memahami informasi dalam bentuk menangkap, menyingkap atau mengungkap ide atau 

pengetahuan berdasarkan feeling atau perasaan bawah sadar dan bercampur aduk dengan pengetahuan dan 

pengalaman sebelumnya yang bersifat langsung, segera, tiba-tiba yang terjadi secara otomatis (kemunculannya 

terjadi begitu saja tanpa diketahui asal usulnya) tanpa dipikirkan sebelumnya 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud pemahaman dalam penelitian ini adalah 

kemampuan dalam menggunakan suatu aturan/prosedur yang dimiliki oleh calon guru untuk  menyelesaikan 

permasalahan dengan cara mencari relasi satu konsep dengan konsep lain, atau dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi tipe masalah dan mengasosikannya dengan suatu prosedur penyelesaian masalah, atau 

menghubungkan notasi/simbol matematika dengan ide-ide matematika dan menggabungkannya ke dalam 

rangkaian penalaran yang logis, atau dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya yang terjadi secara 

langsung/otomatis. 

 

Pengetahuan Konseptual 

Winkle (2004:127), pengetahuan konseptual disebut juga pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan 

tentang hal-hal yang faktual, hal ini merupakan kenyataan atau merupakan fakta yang nyata. Pengetahuan 

konseptual yang dimaksud meliputi fakta dan data yang terpisah-pisahkan, himpunan fakta, generalisasi dan 

teori[13] 
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Roberg  Stenberg (2008), pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang fakta-fakta yang bisa 

dinyatakan atau dideklarasikan[14] 

Anderson (2006), pengetahuan konseptual mengacu pada pengetahuan tentang fakta dan konsep-konsep 

matematika yang dimiliki siswa atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan perhatian dalam 

pembelajarannya[15] 

Stenberg (2008) mendefinisikan pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang menyatakan apa 

sesuatu itu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang menyatakan bagaimana melakukan 

sesuatu. Misalnya apa itu definisi segitiga, apa itu akar tunggal, apa itu persegipanjang, dll. Selain itu juga 

belajar bagaimana mencari luas segitiga, bagaimana membagi 10000 dengan 100 dan seterusnya. Seorang anak 

tahu ia tinggal di jalan Ahmad Yani no 17, tetapi mungkin saja ia belum tahu pulang dari sekolah ke rumahnya. 

Hal ini dapat ditentukan dengan menyuruh dia pulang, dan melihat apakah ia sampai di rumah[16]. 

Stenberg (2009) mendefinisikan pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang fakta-fakta yang 

bisa dinyatakan[17]. 

Pengetahuan Konseptual menurut Byrnes & Wasik, (1991) dan  Canobi (2009)  (dalam Rittle-Johnson, 

2014) diartikan sebagai pengetahuan tentang konsep-konsep sedangkan Baroody, Feil, & Johnson (2007) 

menambahkan bahwa pengertian dari pengetahuan konseptual tercakup didalamnya pengetahuan tentang fakta-

fakta, generalisasi, dan prinsip-prinsip. Pengetahuan ini biasanya tidak terikat dengan jenis masalah tertentu. 

Jenis pengetahuan ini kadang-kadang juga disebut pemahaman konseptual atau pengetahuan tentang prinsip[18].  

Menurut Star (2005)  pengetahuan konseptual mencakup tidak hanya pengetahuan tentang konsep  tetapi 

juga bagaimana caranya konsep tersebut dipahami misalnya dari kedalamannya  dan dengan kaitannya dengan 

konsep-konsep lain[19]. Hal ini didasarkan pada Hiebert dan LeFevre  (1986) bahwa karakteristik dari  

pengetahuan konseptual adalah kaya akan relasi dengan konsep-konsep lain. Hal ini dapat dianggap sebagai 

koneksi jaringan pengetahuan, dimana masing-masing node dalam jaringan  sebagai potongan diskrit informasi. 

Sedang penghubung dari jaringan tersebut berupa fakta-fakta individu dan proposisi-proposisi[20]. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka yang dimaksud pengetahuan konseptual dalam penelitian ini 

adalah kemampuan calon guru matematika dalam memahami suatu ide abstrak yang dapat diungkap melalui 

kemampuannya menginterpretasikan, menghitung, mengklasifikasikan, menalar, mengaitkan antar ide abstrak 

dalam menyelesaikan masalah matematika. 

 

Pemahaman Konseptual 

Meissner (1983), menyatakan pemahaman pengetahuan secara konseptual merupakan kunci keberhasilan 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan konseptual seorang 

guru/calon guru agar dapat mengelola pembelajaran dengan baik, sehingga siswa yang menjadi peserta didiknya 

memperoleh pemahaman pengetahuan matematika secara konseptual[21]. 

Menurut Kilpatrick, Swafford, & Findell (2001:116), pemahaman konsep (conceptual understanding) 

adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam matematika[22]. Dengan demikian 

kemampuan calon guru dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam geometri juga dapat dikatakan 

sebagai pemahaman konseptual 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas serta definisi yang telah peneliti rumuskan, maka yang 

dimaksud pemahaman konseptual dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam menggunakan suatu 

aturan/prosedur yang dimiliki oleh calon guru untuk  menyelesaikan permasalahan dengan cara mencari relasi 

satu konsep dengan konsep lain, atau dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tipe masalah dan 

mengasosikannya dengan suatu prosedur penyelesaian masalah, atau menghubungkan notasi/simbol matematika 

dengan ide-ide matematika dan menggabungkannya ke dalam rangkaian penalaran yang logis, atau dengan 

menggunakan pengetahuan sebelumnya yang terjadi secara langsung/otomatis, melalui pengetahuan konseptual 

yang dimilikinya 

Dengan definisi tersebut maka peneliti menyusun jenis-jenis pemahaman konseptual sebagai berikut; 

Pemahaman Pengetahun Konseptual Pemahaman Konseptual 

Relasional Konsep 

Relasional Konsep 

Relasional Operasi 

Relasional Relasi 

Relasional Generalisasi 

Instrumental Operasi 

Instrumental Konsep 

Instrumental Operasi 

Instrumental Relasi 

Instrumental Generalisasi 

Formal Relasi 

Formal Konsep 

Formal Operasi 

Formal Relasi 
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Formal Generalisasi 

Intuitif Generalisasi 

Intuisi Konsep 

Intuisi Operasi 

Intuisi Relasi 

Intuisi Generalisasi 

 

Masalah Matematika 

Siswono (2008: 34) mendefinisikan masalah sebagai suatu situasi atau pertanyaan yang dihadapi seorang 

individu atau kelompok ketika mereka tidak mempunyai aturan, algoritma/prosedur tertentu atau hukum yang 

segera dapat digunakan untuk dapat menentukan jawabannya. Ini berarti suatu masalah merupakan pertanyaan 

yang memerlukan aturan/prosedur tidak rutin dalam menentukan jawabannya[23]. 

Charles & Lester (dalam Baroody, 1993: 25) menyatakan bahwa “a problem entails (1) a desire to know 

something, (2) the lack of an obvious way to find a solution, and (3) an effort to find the solution”. Sesuatu 

dikatakan masalah jika seorang individu memiliki keinginan untuk mengetahui solusinya, dan cara yang 

digunakan untuk menemukan solusinya masih kurang jelas, serta ada upaya untuk menemukan solusinya. Karena 

setiap individu pasti menemukan banyak hal yang membingungkan. Namun apabila ia tidak tertarik pada hal 

tersebut, maka tidak ada upaya darinya untuk mengatasi kebingungan itu. Sehingga kebingungan yang ditemui 

individu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah (untuknya)[24]. 

Siswono (2008: 34) juga menyatakan bahwa masalah bagi seseorang bersifat pribadi/individual. Suatu 

pertanyaan merupakan suatu masalah bagi siswa, tetapi mungkin bukan merupakan masalah bagi siswa yang 

lain. Selain itu, pertanyaan merupakan masalah bagi seorang siswa pada suatu saat, tetapi bukan merupakan 

masalah bagi siswa tersebut pada waktu yang lain, yaitu jika siswa tersebut telah mengetahui cara atau proses 

mendapatkan penyelesaian masalah tersebut[25]. 

Guru dalam pembelajaran khususnya pembelajaran matematika seringkali menstimulasi siswanya dengan 

masalah yang tingkat kesulitannya mulai dari yang mudah hingga ke yang lebih sulit bertujuan untuk memancing 

kreativitas berpikir. Kegiatan lain, biasanya guru mengakhiri pembelajarannya dengan memberikan tugas “soal” 

sebagai bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa pada kompetensi yang diajarkan. Soal 

dalam pembelajaran matematika dapat dimaknai atas 3 aspek yang berbeda sebagaimana dijelaskan Evans 

(1991), yaitu; soal yang masalahnya mudah, soal yang masalahnya sedang, dan soal yang masalahnya sulit 

dipecahkan[26]. 

Soal dan masalah memiliki makna yang berbeda, menurut Polya pada tahap pertama pemecahan masalah, 

dijelaskan bahwa dalam memahami masalah dari suatu soal, maka yang diperhatikan adalah “apa yang 

ditanyakan” dan “apa yang diketahui”. “apa yang ditanyakan” dimaksudkan adalah apa yang menjadi “masalah” 

dari soal tersebut yang harus dicari solusinya, sedangkan “apa yang diketahui” merupakan bahan/unsur yang 

telah disiapkan untuk menunjang pemecahan masalah. Misalnya soal matematika 3x = 6. Contoh soal tersebut 

yang ditanyakan atau masalahnya adalah mencari pengganti nilai x sehingga sama dengan 6, sedangkan 3 dan 6 

adalah unsur yang diketahui. Dengan demikian setiap soal selalu terdapat masalah dan hal-hal yang diketahui. 

Soal diatas jika ditinjau dari tingkat kesulitannya, bagi siswa SMA/SMK atau orang dewasa yang sudah 

menguasai aljabar dasar maka masalahnya mudah dijawab. Namun soal tersebut dapat merupakan masalah sulit 

jika diberikan kepada siswa TK atau kelas 1 SD yang sama sekali belum pernah belajar tentang aljabar. Suatu 

soal dapat menjadi masalah yang mudah atau masalah yang tergolong sedang, dan masalah yang tergolong sulit 

tergantung kepada siapa soal tersebut diberikan. Namun yang dimaksud dengan masalah dalam kajian ini adalah 

masalah-masalah yang bersifat tidak rutin, dalam hal ini masalah matematika divergen. Masalah tidak rutin 

membutuhkan suatu situasi dan tidak segera dapat diselesaikan dengan aturan/cara tertentu, tingkat kesulitannya 

sesuai dengan struktur kognitif, dan ada kesadaran untuk bertindak menyelesaikan. 

Ada dua jenis masalah menurut Polya (1973: 154) yaitu: 

1. Masalah menemukan (problem to find). Tujuannya menemukan objek yang jelas, yang ditanyakan dalam 

masalah. Bagian terpentingnya adalah apa yang ditanyakan (the unknown), data apa yang diketahui (the 

data), dan apa syaratnya (the condition). 

2. Masalah membuktikan (problem to prove). Tujuannya menunjukkan suatu pernyataan itu benar atau salah. 

Bagian terpentingnya adalah hipotesis dan kesimpulan dari teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. 

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masalah untuk menemukan (problem to find), karena masalah 

yang diberikan menuntut siswa untuk menemukan sesuatu yang belum diketahui dari sebuah masalah yang 

disajikan dalam bentuk cerita[27]. 

Adapun ciri suatu masalah, menurut Siswono (2008: 34) adalah sebagai berikut. 

1. Individu menyadari/mengenali suatu situasi (pertanyaan-pertanyaan) yang dihadapi. Dengan kata lain, 

individu tersebut mempunyai pengetahuan prasyarat. 
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2. Individu menyadari bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan (aksi). Dengan kata lain, menantang untuk 

diselesaikan. 

3. Langkah pemecahan suatu masalah tidak harus jelas atau mudah ditangkap orang lain. Artinya individu 

tersebut sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah itu meskipun belum jelas. 

Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masalah matematika  adalah suatu pertanyaan 

yang solusinya tidak dapat ditemukan segera hanya dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya. Dengan kata lain, untuk menemukan solusi dari suatu pertanyaan diperlukan pemikiran lebih lanjut 

berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Suatu masalah dikatakan sebagai 

masalah matematika jika masalah tersebut mengandung ide-ide atau konsep matematika dalam 

penyelesaiannya[28].  

Masalah matematika dalam penelitian ini adalah suatu pertanyaan matematika yang solusinya tidak dapat 

ditemukan segera hanya dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Masalah 

matematika ini termasuk jenis masalah menemukan (problem to find). Masalah matematika yang dimaksud 

berupa masalah pada materi geometri bangun ruang yang seringkali dikeluarkan saat Ujian Akhir Nasional 

SMA. 

 

Pemecahan Masalah Matematika 

NCSM (Pehkonen, 2011: 1) menyatakan bahwa “problem solving can be understood as a process where 

previously acquired data are used in a new and unknown situation”. Pemecahan masalah dapat diartikan 

sebagai suatu proses dimana data/informasi yang telah diperoleh sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan 

suatu situasi yang baru yang belum diketahui solusinya[29]. 

Seperti yang tertuang dalam kurikulum matematika (Depdiknas, 2006: 145), pemecahan masalah 

merupakan fokus dalam pembelajaran matematika. Hal senada juga diungkapkan dalam standar yang diterapkan 

dalam NCTM (2000) yaitu: “Solving problem is not only a goal of learning mathematics but also a major means 

of doing so. … In everyday life and in workplace, being a good problem solver can lead to great advantages. … 

Problem solving is an integral part of all mathematics learning”. Pemecahan masalah tidak hanya menjadi 

sasaran tetapi juga pokok dalam pembelajaran matematika karena dengan menjadi pemecah masalah yang baik, 

memberikan keuntungan yang besar dalam kehidupan sehari-hari[30]. 

Pehkonen (dalam Siswono, 2008) mengkategorikan empat alasan diajarkannya pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. 

1. Pemecahan masalah mengembangkan keterampilan kognitif secara umum. 

2. Pemecahan masalah mendorong kreativitas. 

3. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses aplikasi matematika. 

4. Pemecahan masalah memotivasi siswa untuk belajar matematika. 

Polya (1973) menyatakan langkah-langkah pemecahan masalah terdiri atas (1) memahami masalah 

(Understanding the problem), (2) merencanakan penyelesaian (Devising a plan), (3) melaksanakan rencana 

penyelesaian (Carrying out the plan) dan (4) memeriksa kembali (Looking back)[31]. 

Pada tahap memahami masalah, siswa berusaha menjawab / menentukan apa yang dicari (ditanyakan), 

data-data apakah yang diketahui, syarat-syarat apa yang diperlukan, syarat-syarat apa yang sudah dipenuhi, 

apakah syarat-syarat sudah cukup, tidak cukup, berlebihan atau masalah bertentangan. Siswa juga diminta 

menggambar model, menulis simbol yang sesuai, memisahkan berbagai syarat, serta menyatakan masalah 

tersebut dengan kalimat sendiri. 

Pada tahap membuat rencana penyelesaian, siswa menentukan strategi atau cara untuk menyelesaikan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mengingat apakah sudah pernah mengetahui masalah ini sebelumnya, apakah 

pernah melihat masalah yang sama tetapi dalam bentuk berbeda, apakah mengetahui soal lain yang terkait, 

apakah mengetahui teorema lain yang berguna. Jika tidak, siswa diminta memperhatikan apa yang ditanyakan 

kemudian memikirkan masalah lain yang lebih dikenal dan mempunyai kesamaan apa yang ditanyakan 

kemudian mencoba untuk menggunakan hasil atau cara penyelesaiannya. Jika tetap tidak bisa, lebih dulu siswa 

menyelesaikan masalah yang lebih umum, khusus, atau analog, kemudian menurunkan kondisi-kondisi atau cara 

penyelesaian yang dapat digunakan. Setelah itu, baru menyusun rencana penyelesaiannya. 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, siswa melaksanakan rencana penyelesaian yang sudah 

dibuat sebelumnya, mengecek setiap langkah yang dilakukan, memperhatikan dengan jelas bahwa langkah 

tersebut benar, dan membuktikan bahwa hal tersebut benar. 

Pada tahap memeriksa kembali, siswa memeriksa kembali kebenaran jawaban yang diperoleh dan 

argumen yang digunakan, mencoba mencari hasil yang berbeda menggunakan cara lain, serta mencoba 

menggunakan hasil atau cara tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang sama. Hal ini dapat 

ditunjukkan oleh jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah kamu sudah 

memeriksa semua hasil yang di dapat?, apakah sudah mengembalikan hasil ke pertanyaan atau hal yang dicari?, 
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apakah argumen yang digunakan benar?, dapatkah kamu mencari hasil yang berbeda?, adakah cara lain untuk 

menyelesaikan? 

Pada penelitian ini, tahapan-tahapan pemecahan masalah yang digunakan siswa dalam memecahkan 

masalah adalah tahapan-tahapan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya. 

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan pemecahan masalah geometri bangun ruang dalam 

penelitian ini adalah upaya yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah geometri bangun ruang 

yang langkah-langkahnya terdiri dari memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, dan memeriksa kembali solusi yang telah diperoleh. 

 

Kecerdasan Emosional 

Daniel Goleman dalam Tinambunan (2008) mengatakan bahwa Kecerdasan Emosional adalah 

Kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain[32]. 

Salovey (dalam Goleman, 2015) menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar 

kecerdasan emosional yang dicetuskannya, seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima wilayah utama, 

yaitu; Mengenali emosi diri, Mengelola emosi, Memotivasi diri sendiri, Mengenali emosi orang lain/Empati, 

Membina hubungan[33].  

Berdasarkan uraian tersebut maka kecerdasan emosional calon guru digolongkan kedalam tiga tingkatan 

yaitu, kecerdasan emosional calon guru tinggi, kecerdasan emosional calon guru sedang, dan kecerdasan 

emosional calon guru rendah. Untuk mengukur kecerdasan emosional calon guru digunakan instrumen Tes 

Kecerdasan Emosional yang disusun oleh Indra Darmawan SE, M.Si. dalam bukunya Kiat Jitu Taklukkan 

Psikotes. Hasil tes kecerdasan emosional calon guru dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu KE tinggi  

apabila skor ≥ 56, KE sedang jika skor 36 ≤ skor < 56, dan KE rendah apabila 0 ≤ skor < 36. Adapun dalam 

penelitian hanya diambil calon guru dengan keredasan emosional rendah 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang di dasarkan atas observasi dan wawancara. 

Penelitian ini untuk mengungkap gejala yang muncul dari subyek penelitian. Gejala tersebut selanjutnya 

digunakan untuk mendeskripsikan profil pemahaman konseptual calon guru yang muncul saat calon guru 

menyelesaikan masalah matematika, pada calon guru dengan kecerdasan emosional rendah. 

Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa matematika semester akhir program studi pendidikan 

matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Dipilihnya mahasiswa semester akhir dengan 

pertimbangan perkembangan psikologi mahasiswa ditinjau dari kecerdasan emosionalnya yang cukup stabil 

dan kemampuan akademik sebagai variabel pengontrolnya dinilai cukup. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, adapun instrumen pendukungnya adalah 

alat perekam audiovisual, pedoman wawancara dan lembar soal tes. Instrumen utama peneliti sendiri 

dikarenakan peneliti akan merencanakan, melaksanakan dan mengumpulkan data.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Pra-survey, dilakukan untuk mendapatkan 

subyek penelitian calon guru yang diidentifikasi memiliki kecerdasan emosional rendah. Pra-survey dilakukan 

dengan melakukan tes kecerdasan emosional calon guru bidang studi matematika. (2) Observasi, dilakukan 

untuk mengetahui profil pemahaman konseptual calon guru dalam  menyelesaikan masalah matematika. 

Observasi terhadap calon guru dilakukan dengan menggunakan alat perekam audivisual, dalam hal ini peneliti 

dibantu oleh seorang observer kemudian hasil rekamannya diobservasi oleh peneliti. (3) Wawancara, 

digunakan untuk mengetahui alasan-alasan siswa melakukan suatu tindakan. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah Model Alir yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992) 

Hasil Penelitian 

Hasil penyelesaian masalah matematika dari calon guru dengan kecerdasan emosional rendah terlihat 

pada gambar 2 
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Gambar 2. Hasil penyelesaian masalah calon guru 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan calon guru dengan kecerdasan emosional rendah dapat dilihat 

pada tabel 1 sampai dengan tabel 4 di bawah. 

1. Tahap Memahami Masalah 

2.  

Tabel 1. Hasil wawancara dengan subyek saat memahami masalah 

 Apa yang kamu pahami tentang soal itu? 

 
Disuruh mencari jarak dari titik H ke garis AC (calon guru menjelaskan pemahamannya 

terkait soal dengan telunjuk seraya berfikir) terus jarak itu kan maksudnya ukuran 

terpendeknya Pak, jadi dicari ukuran terpendek dari titik H ke garis AC (menjelaskan 

dengan raut wajah kurang yakin)  

 Iya, kemudian apa yang diketahui dari soal itu atau konsep apa saja yang bisa kamu 

ungkap dari soal itu?  

 
Yang pertama diketahui kubusnya ABCD EFGH dengan panjang rusuknya delapan centi, 

terus setelah itu yang ditanyakan adalah jarak titik H nya ke AC nya (menjelaskan sambil 

menunjuk keterangan soal menggunakan jari telunjuk) 

 
Iya, adakah konsep lain yang bisa kamu ungkap dari soal itu?  

 Iya, konsep geometri disini Pak (melihat ke arah peneliti) 

 
Ya, tentang apa? 

 
Tentang kubus geometri apa bentuknya ini kubusnya ini bangun ruangnya, setelah itu garis 

AC ini berarti diagonalnya, diagonal bidang dari ABCD (calon guru menjelaskan 

pemahamannya terhadap soal dengan menggunakan jari telunjuk) 

 Garis, apa itu? 

 
Iya, karena kan ini disuruh mencari jaraknya. Jadi nanti kita garis titik H ini dengan garis 

AC ini Pak (calon guru menjelaskan konsep garis yang ada di soal sembari ditunjuk 

menggunakan jari telunjuk), jadi membentuk satu garis baru (calon guru terlihat 

kebingungan dengan arah mata melihat ke atas dalam menjelaskan konsep garis yang 

akan dibentuk), terjadi segitiga siku-siku, sehingga dapat digunakan teorema Pythagoras  

 

Profil pemahaman konseptual calon guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam memahami 

masalah matematika sebagai berikut:  

a. Mengungkapkan konsep “apa yang diketahui” dan “apa yang ditanyakan” dari suatu permasalahan 

matematika dengan benar 

b. Menghubungkan konsep/prinsip dari masalah yang diberikan dengan konsep/prinsip yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

Dengan dua karakteristik yang muncul dari subyek saat memahami masalah, jika dikaitkan pada 

deskripsi pemahaman konseptual yang telah peneliti susun dalam penjabaran indikator pemahaman konseptual, 

maka subyek dengan kecerdasan emosional rendah (SKER) pada penelitian ini dalam memahami masalah 

tergolong dalam pemahaman relasional (yang meliputi pemahaman relasional konsep dan  prinsip). 

3. Tahap Merencanakan Penyelesaian Masalah 

 

Tabel 2. Hasil wawancara dengan subyek saat merencanakan penyelesaian masalah 

 Oke, kemudian kira-kira dengan soal seperti itu, rencana apa yang akan kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal seperti itu? Coba dituliskan disini (peneliti memberikan kertas 

kepada calon guru sebagai tempat mengerjakan soal) 
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 (calon guru mengambil bolpoin, calon guru mengerjakan soal sembari menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaiannya) Pertama saya menggambarkan kubusnya dulu Pak 

(calon guru menunjukkan gambar kubus yang sudah dibuat. Calon guru membuat kubus 

tanpa menggunakan penggaris).   

 
Iya 

 Setelah itu saya beri nama labelnya, nama labelnya kubusnya (calon guru memberi label 

pada kubus yang dibuat). Nah, karena kan disuruh nyari jarak antara titik H dengan garis 

AC, karena A dan C ini belum merupakan garis maka saya garis dulu AC nya ini Pak 

(calon guru menghubungkan titik A dengan titik C menjadi satu garis tanpa 

menggunakan penggaris) 

 
Iya 

 Saya garis. Setelah itu berapa jaraknya, karena jarak itu ukuran dari apa yang paling 

pendek jadi pertama saya cari tengahnya dulu Pak (calon guru menjelaskan proses 

sembari melihat ke arah peneliti), saya cari tengahnya dulu menggunakan Pythagoras 

(calon guru mengulang kata-kata dengan sedikit tidak yakin), setelah itu H nya saya tarik 

ke titik yang diketahui tadi (seraya membuat garis tanpa menggunakan penggaris) 

 
Kenapa itu?  kamu ambil jarak titik tengahnya? 

 (calon guru menyimak pertanyaan peneliti dengan melihat ke arah peneliti seraya 

menjawab) Karena kan, jarak yang ini kan siku-siku Pak tegak lurus karna kan jarak yang 

paling pendek itu merupakan garis tinggi ataupun garis bagi yang bisa membagi dua garis 

ini(calon guru menjelaskan pertanyaan peneliti dengan menunjukkan jawaban yang 

ditulis dengan bolpoin yang dipegangnya, sesekali arah mata calon guru melihat ke 

atas). AC sama besar (calon guru menunduk memperhatikan jawaban dari soal) 

 

 
Kenapa itu kamu buat garis baginya dari AC? 

 
Dari AC (sembari menunjuk garis AC). Karena jika H saya tarik ke A ini dan H saya tarik 

ke C, ini HAC merupakan segitiga sama sisi. Jadi dari H ke titik yang baru ini misalkan 

saya beri nama titik O maka HO nya ini merupakan garis tingginya jadi ini adalah jarak 

yang paling pendek dari garis AC nya ini Pak (calon guru menjelaskan jawaban dengan 

mendemonstrasikan pembuatan garis HA, HC dan HO)   

 
Kenapa? 

 Karena kan definisi garis tinggi itu kan garis yang tegak lurus, jadi garis HO tegak lurus 

dengan AC Pak, jadi otomatis (calon guru menjelaskan sambil mengangguk-anggukkan 

kepala) 

 Kenapa? 

 
Garis... (sambil memiringkan kepala). Ini kan bisa juga merupakan garis bagi, karna kan 

kalo segitiga sama sisi itu tingginya pasti garis bagi (calon guru menjelaskan dengan 

meletakkan jari telunjuknya ke dagu) 

 
Profil pemahaman konseptual calon guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam merencanakan 

penyelesaian masalah matematika sebagai berikut:  

a. Menyusun rencana dengan memperhatikan/mengingat masalah lain yang telah berhasil dipecahkan dan 

mirip dengan masalah yang diberikan. 

b. Menghubungkan simbol/notasi matematika dengan generalisasi yang ada pada masalah yang diberikan 

dengan generalisasi yang ada pada masalah yang mirip dan telah berhasil dipecahkan sebelumnya. 

Dengan dua karakteristik yang muncul dari subyek saat merencanakan penyelesaian masalah, jika 

dikaitkan pada deskripsi pemahaman konseptual yang telah peneliti susun dalam penjabaran indikator 

pemahaman konseptual, maka subyek dengan kecerdasan emosional rendah (SKER) pada penelitian ini dalam 

merencanakan penyelesaian masalah tergolong dalam pemahaman formal (yang meliputi pemahaman formal 

konsep, prinsip, dan generalisasi). 
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4. Tahap Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

 

Tabel 3. Hasil wawancara dengan subyek saat melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

 Lantas apa yang kamu lakukan dalam mengerjakan itu? 

 
Pertama saya gambar dulu kubusnya yaitu ABCD.EFGH. Setelah itu dicari jarak dari 

titik H ke garis A ke C. Setau saya jarak terpendek itu jarak yang paling pendek, jadi kita 

cari ukuran yang paling pendek sendiri dari titik A ke garis AC. 

 Lantas apa maksud kalimat yang kamu tulis disitu ? 

 Karena AC belum diketahui, saya cari dahulu panjang AC dengan cara Phytagoras. 

Karena AB dan BC adalah segitiga siku-siku di titik B. jadi AC adalah sisi miringnya 

dan hasilnya 8√2 cm. 

 

 
Dari mana kamu tahu itu sama sisi? 

 Karena HC, AH dan AC adalah diagonal dari sisinya. Otomatis untuk mencari jarak 

terpendeknya ini saya buat titik. Jadi AC saya bagi 2 untuk mencari garis tingginya. 

Garis tinggi sama dengan garis bagi karena membagi 2 sisi sama panjang. 

 
Kalau anda sudah menentukan disitu ada titik O apa yang kamu lakukan? 

 
Titik tengah. Saya garis H ke O, jadi H ke O adalah jarak terpendeknya. 

 Apakah O masuk dalam penghitungan  HAC? 

 
Tidak, karena HAC adalah segitiga. Lalu saya buat garis tingginya Dari segitiga HAC 

dengan membagi dua AC. Lalu pembagian titik tengahnya saya beri nama O. HO saya 

tarik garis karena ini adalah garis tinggi otomatis siku-siku tegak lurus dengan garis AC. 

 
Jika diketahui siku-siku lalu bagaimana untuk menentukan selanjutnya ? 

 Saya ambil HOC. HO = tinggi. Karena HC sisi miring, maka OC = alas AO = 4 √2. HC 

= diagonal dari sisi AC yaitu 8 √2 

 Setelah itu langkah apa saja yang kamu lakukan ? 

 
Karena sisi miring dan alasnya sudah diketahui , kita hanya mencari tingginya HO 

menggunakan Phytagoras  

 Bagaimana cara menggunakan Phytagoras ? 

 HC²- AO ² = (8√2) ² - (4√2)² = 4√6 

 
Profil pemahaman konseptual calon guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian masalah matematika sebagai berikut: melaksanakan rencana penyelesaian masalah dengan 

memilih prosedur yang telah berhasil digunakan dalam penyelesaian masalah yang mirip dengan masalah yang 

diberikan dalam membuat generalisasi  

Dengan karakteristik yang muncul dari subyek saat melaksanakan rencana penyelesaian masalah, jika 

dikaitkan pada deskripsi pemahaman konseptual yang telah peneliti susun dalam penjabaran indikator 

pemahaman konseptual, maka subyek dengan kecerdasan emosional rendah (SKER) pada penelitian ini dalam 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah tergolong dalam pemahaman instrumental (yang meliputi 

pemahaman instrumental konsep, operasi, prinsip, dan generalisasi). 

 

5. Tahap Melihat Kembali 

 

Tabel 4. Hasil wawancara dengan subyek saat melihat kembali penyelesaian masalah 

 
Apa yang membuat kamu yakin bahwa pekerjaanmu sudah benar? 

 Karena kan disini jarak antara titik H dengan garis AC (meyakinkan peneliti dengan 

menjelaskan seraya memberikan ilustrasi gambar kepada peneliti), karena jarak 

terpendeknya otomatis garis AC nya ini kita bagi dua dulu karna HO ini merupakan garis 

baginya dari segitga HAC. Nah setelah itu dibagi, diketahui panjang segini delapan akar 

dua maka kita bagi dua maka empat akar dua, setelah itu kita tarik garisnya HO, dengan 

cara, karena HO ini adalah tingginya jadi dengan cara HC delapan akar dua dikurangi 

alasnya empat akar dua, diketahui empat akar enam hasilnya Pak (calon guru 

menjelaskan ulang proses jawaban sambil menunjuk gambar menggunakan bolpoin. 

Calon guru memperhatikan ulang jawaban dari soal yang diselesaikannya) 

 
Apakah kamu sudah berusaha untuk mengecek kembali apa yang kamu lakukan?  

 
(calon guru memperhatikan lembar jawaban dengan seksama. Calon guru sesekali 
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meletakkan tangannya di dagu). Sudah semua Pak (sambil menganggukkan kepala) 

 Coba dicek kembali apakah operasi yang kamu gunakan sudah benar?  

 
(calon guru melakukan perhitungan ulang untuk mengoreksi pekerjaannya). Sudak Pak 

(seraya mengambil tutup boploin dan menutup bolpoin dan melihat jawaban 

pekerjaannya) 

 Apakah kamu sudah  menggunakan Pythagoras dengan benar?  

 (calon guru menjelaskan ulang konsep Pythagoras yang diterapkan pada gambar) 

AC kan sisi miringnya Pak, jadi otomatis delapan kuadrat AB ditambah delapan kuadrat 

ditambah dengan BC delapan kuadrat hasilnya delapan akar dua (menjelaskan sambil 

menunjuk gambar) 

 
Coba cek sekali lagi sudah benar itu penggunaan teori yang kamu gunakan,  dalam 

operasinya? (calon guru memperhatikan beberapa saat untuk memastikan kebenaran 

jawaban dari soal yang dikerjakannya) 

 Sudah Pak (sambil memberikan anggukan kepala dan tersenyum seperti kurang yakin 

dengan jawaban yang dituliskannya. Posisi duduk calon guru cenderung condong ke 

depan) 

 
Profil pemahaman konseptual calon guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam melihat kembali 

penyelesaian masalah matematika sebagai berikut: melihat kembali penyelesaian masalah yang diperoleh 

apakah telah menggunakan konsep yang sesuai dengan prosedur yang direncanakan pada langkah penyelesaian 

masalah.   

Dengan karakteristik yang muncul dari subyek saat melihat kembali penyelesaian masalah, jika dikaitkan 

pada deskripsi pemahaman konseptual yang telah peneliti susun dalam penjabaran indikator pemahaman 

konseptual, maka subyek dengan kecerdasan emosional rendah (SKER) pada penelitian ini dalam melihat 

kembali penyelesaian masalah tergolong dalam pemahaman instrumental (yang meliputi pemahaman 

instrumental konsep, operasi, dan prinsip 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Melalui pengamatan dan wawancara mendalam terhadap subyek diperoleh kesimpulan bahwa; calon 

guru dengan kecerdasan emosional rendah dalam memahami masalah tergolong pemahaman relasional (yang 

meliputi konsep dan prinsip), dalam merencanakan penyelesaian masalah tergolong pemahaman formal (yang 

meliputi konep, prinsip, dan generalisasi), dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah tergolong 

pemahaman instrumental (yang meliputi konsep, operasi, prinsip, dan generalisasi), dan dalam melihat kembali 

penyelesaian masalah tergolong pemahaman instrumental (yang meliputi konsep, operasi, dan prinsip) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  keaktifan dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Peer Lesson bagi siswa SMP Kelas VIII pokok bahasan 

lingkaran. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode 

observasi, catatan lapangan dokumentasi. Keabsahan atau validitas data yang 

digunakan peneliti adalah teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti adalah proses analisis data, penyajian data,  dan verifikasi 

data (penariakan kesimpulan). Dalam penelitian ini hanya akan disajikan  sampai 

pada pembuatan instrumen yang akan digunakan untuk penelitian, Sehingga pada 

penelitian ini belum ada hasil penelitian. 

 

Kata kunci: Peer Lesson, Keaktifan 

 

I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Di era globalisasi 

seperti saat ini sudah sepatutnya pendidikan harus menjadi prioritas utama. Bidang pendidikan juga 

merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional, sehingga sangat penting dan diutamakan. Semua 

bidang ilmu dalam pendidikan sangatlah penting baik yang bersifat abstrak maupun non abstrak. Salah 

satunya yaitu ilmu matematika, Matematika berkenaan dengan ide- ide/ konsep- konsep abstrak yang 

tersusun secara hierarkis dan penalarannya dedukti. Hal yang demikian itu tentu saja membawa akibat 

kepada bagaimana terjadinya proses belajar matematika itu (Hudojo, 1990: 4).  

   Pembelajaran atau yang dikatakan sebagai pengajaran adalah suatu kegiatan dimana pengajar 

menyampaikan pegetahuan atau pengalaman yang dimiliki kepada peserta didik. Tujuan mengajar adalah 

agar pengetahuan yang disampaikan itu dapat dipahami peserta didik (Hudojo, 1990: 6). Pembelajaran yang 

didalam aktivitasnya termasuk kegiatan untuk memilih, menetapkan model, strategi, pendekatan dan 

metode pembelajaran, serta implementasi dari kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiono, 

2010: 44). Dengan memperhatikan tujuan dari pembelajaran maka dapat dikatakan pada umumnya seorang 

pengajar atau guru harus selalu memperhatikan dan menciptakan cara pembelajaran yang mana dapat 

menyampaikan pengetahuannya kepada peserta didik dengan baik. 

   Namun pada kenyataannya kondisi pembelajaran yang diciptakan dan disediakan oleh guru untuk 

keperluan pembelajaran matematika masih secara tradisional dan kurang menarik, sehingga siswa 

tenggelam ke dalam lingkungan belajar yang kurang merangsang keaktifan belajar secara optimal. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningrum pada tahun 2013 bahwa dalam  satu kelas 

dengan jumlah 35 siswa hanya 4 siswa yang aktif dalam bertanya sedangkan siswa yang aktif menjawab 

soal tanpa disuruh guru hanya 3 siswa, sedangkan siswa yang berani menjawab pertanyaan- pertanyaan 

yang diberikan guru juga masih sangat rendah dari 35 siswa hanya 2 siswa dan keberanian siswa dalam 

mengerjakan soal- soal di depan kelas tanpa disuruh hanya ada 5 siswa. Mengingat pentingnya balajar 

matematika, seorang guru matematika dituntut untuk memahami dan menerapkan strategi pembelajaran 

matematika yang dapat meningkatkan keaktifan  sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

   Strategi pembelajaran matematika adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam proses mengajar 

belajar matematika yang dapat memberikan fasilitas belajar sehingga memperlancar tercapainya tujuan 

belajar matematika (Hudojo, 1990: 11). Strategi pembelajaran yang diharapkan dapat membuat siswa 

menjadi aktif adalah dengan strategi pembelajaran aktif. Menurut Silberman, Melvin L (2006: 13) Suatu 

strategi pembelajaran dikatakan aktif jika strategi tersebut menerapkan kegiatan-kegiatan diantaranya yaitu 

proses belajar satu kelas penuh , diskusi kelas, pengajuan pertanyaan, kegiatan belajar kolaboratif, dan 

pengajaran oleh teman sekelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran peer lesson adalah 

Salah satu jenis strategi pembelajaran aktif karena pengajaran dilakukan oleh teman sekelas (pelajaran 

teman sebaya). Peer lesson adalah sebuah strategi pembelajaran yang mengembangkan Peer Teaching 
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dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar pada peserta didik sebagai anggota 

kelas Mel Silberman (dalam Sulistyaningrum, 2014: 3).  

 Salah satu materi dalam pembelajaran matematika yang tidak kalah pentingnya yaitu materi lingkaran. 

Karena materi lingkaran sangat banyak kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu untuk 

mengetahui jarak maupun kecepatan yang ditempuh oleh sebuah roda yang diketahui jari – jari maupun 

diameter roda. Selain itu materi lingkaran merupakan salah satu materi yang penting dalam kurikulum 

SMP, karena itu penguasaan materi lingkaran bagi siswa merupakan suatu keharusan . Berdasarkan uraian 

di atas maka penulis terdorong untuk membuat penelitian dengan judul “ Penerapan Strategi Pembelajaran 

Peer Lesson untuk Peningkatan Keaktifan Siswa SMP Pokok Bahasan Lingkaran”. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Strategi Penbelajaran Peer Lesson 

         Strategi berkaitan dengan cara- cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran. Pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai sangat membantu guru dalam penyampaian materi. 

Menurut Hudojo (1990: 11) Strategi belajar mengajar matematika adalah kegiatan yang dipilih 

pengajar dalam proses mengajar belajar matematika yang dapat memberikan fasilitas belajar sehingga 

memperlancar tercapainya tujuan belajar  matematika.  

        Dalam pemilihan strategi pembelajaran, tidak ada suatu metode pembelajaran yang lebih baik dari 

strategi pembelajaran yang lain. Setiap pemilihan strategi pembelajaran tidak terlepas dari model, 

pendekatan, metode maupun teknik pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di dalam 

kelas. Didalam model pembelajaran terdapat strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. 

Strategi pembelajaran berbeda dengan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran maupun Metode 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh 

prinsip dasar tertentu ( filosofis, psikologis, didaktis dan ekologis) yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan maupun melatari metode pembelajaran tertentu. Sedangkan metode pembelajaran 

merupakan penjabaran dari pendekatan pembelajaran. Satu pendekatan dapat dijabarkan kedalam 

berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang 

difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud teknik pembelajaran yaitu 

cara-cara konkrit yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga strategi pembelajaran 

merupakan bagian dari model pembelajaran. Dari setiap strategi pembelajaran mempunyai keunggulan 

dan kelemahan. Oleh karena itu guru harus bisa memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. Sehingga sangat diutamakan sekali seorang guru dalam memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai.  

          Strategi Pembelajaran Peer Lesson (Pembelajaran Teman Sebaya) menurut Silberman, Melvin L 

(dalam Sucahyono, 2014:90) mendefinisikan strategi Peer Lesson sebagai strategi untuk mendukung 

pengajaran sesama siswa di dalam kelas. Strategi ini menempatkan seluruh tanggung jawab pengajaran 

kepada seluruh anggota kelas. Strategi peer lesson ini membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 

kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda, masing-masing anggota kelompok mempunyai 

tanggung jawab untuk menjelaskan materi kepada kelompok lain sesuai pokok bahasan materi yang 

mereka dapat dari guru. Strategi ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara 

mandiri dan menuntut saling ketergantungan yang positif terhadap teman sekelompoknya. Dengan 

strategi peer lesson setiap siswa diajak untuk turut aktif dalam proses pembelajaran tidak hanya mental 

tetapi juga fisik. Strategi peer lesson ini memiliki kelebihan antara lain : 1) siswa dapat berinteraksi 

dengan teman sebayanya dalam memecahkan masalah yang sulit yang dapat dipecahkan secara 

bersama, dan pembelajaran dengan teman sebaya lebih mudah dipahami oleh teman sebayanya yang 

lain karena bahasanya yang mudah. 2) siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran, karena setiap siswa 

mempunyai tanggung jawab pada kelompoknya dan mempunyai misi sama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan, karena keberhasilan kelompok adalah keberhasilan bersama. 

         Dalam melaksanakan strategi pembelajaran tentu memiliki langkah- langkah penerapannya, 

Langkah- langkah strategi pembelajaran peer lesson yaitu sebagai berikut: 

a. Bagilah kelas ke dalam sub kelompok. Buatlah sub kelompok sebanyak topik yang diajarkan. 

b. Berikan masing- masing kelompok sejumlah informasi, konsep, atau keahlian untuk mengajar 

yang lain. Topik yang diberikan harus saling berhubungan. 

c. Mintalah setiap kelompok membuat cara presentasi atau mengajarkan topiknya kepada siswa di 

kelas. Sarankan menghindari cara penyampaian ceramah atau membaca laporan. 

d. Beberapa saran yang bisa digunakan sebagai berikut: 

1). Menggunakan alat bantu visual jika ada 

2). Menyiapkan media ajar yang diperlukan 

3). Gunakan contoh yang relevan 
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4). Melibatkan peserta didik dalam diskusi, kuis. Menulis tugas, bermain peran, khayalan, mental,   

atau studi kasus. 

5). Memberikan kesempatan kepada teman untuk bertanya 

e.  Berikan waktu yang cukup untuk merencanakan dan mempersiapakan. Kemudian setiap kelompok 

mempresentasikan materi mereka kepada teman sekelas. 

f. Guru memberikan kesimpulan maupun klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari 

pemahaman siswa. 

 

B. Keaktifan Belajar Matematika 

        Pembelajaran aktif atau active learning adalah semua bentuk kegiatan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran.Keaktifan belajar siswa 

merupakan kegiatan yang paling utama dan penting bagi keberhasilan pembelajaran. Kegiatan bejalar 

aktif adalah kegiatan yang membantu siswa memahami perasaan, nilai- nilai, dan sikap mereka 

(Silberman, 2006: 14). Kegiatan belajar aktif tidak dapat berlangsung tanpa partisipasi siswa. Menurut 

Silberman (2006 : 9) Siswa yang aktif dalam pembelajaran harus gesit, menyenangkan, bersemangat 

dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan 

berfikir keras (moving about dan thinking aloud). Beberapa tehnik dirancang untuk membantu siswa 

untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Alternatif tersebut diantarannya: 

a. Proses belajar satu kelas penuh: Pengajaran yang dipimpin oleh guru yang menstimulasi seluruh 

siswa. 

b. Diskusi kelas: Dialog dan debat tentang persoalan- persoalan utama. 

c. Pengajuan pertanyaan: Siswa meminta penjelasan. 

d. Kegiatan Belajar kolaboratif: Tugas dikerjakan secara bersama dalam kelompok kecil. 

e. Pengajaran oleh teman sekelas: Pengajaran yang dilakukan oleh siswa sendiri. 

f. Kegiatan belajar mandiri: Aktifitas belajar yang dilakukan secara perseorangan. 

g. Kegiatan bejalar aktif adalah kegiatan yang membantu siswa memahami perasaan, nilai- nilai, dan 

sikap mereka. 

h. Pengembangan keterampilan: Mempelajari dan mempraktikkan keterampilan. Baik teknis maupun 

non- teknis. 

 Menurut Lestari dan Yudhanegara ( 2015: 99), Keaktifan belajar adalah keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran dengan tujuan agar memiliki keberhasilan dalam belajar. Indikator keaktifan 

mencakup diantaranya: 

1) Menyatakan pendapat 

2) Mengajukan pertanyaan 

3) Menanggapi pendapat orang lain 

4) Mengerjakan tugas dengan baik 

5) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

6) Terlibat dalam kegiatan penyelesaian masalah 

7) Melaksanakan diskusi Kelompok 

8) Berani tampil di depan kelas      

    Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keaktifan  merupakan kesibukan atau 

kegiatan  dalam diri siswa yaitu aktivitas giat maupun rasa selalu  ingin tahu dimana  melibatkan fisik 

maupun non fisik dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi kelas 

yang kondusif dengan tujuan agar keberhasilan dalam mengajar dapar tercapai. Sehingga penulis dapat 

menyimpulkan indikator keaktifan disini yaitu meliputi: 

1) Menyatakan pendapat 

2) Mengajukan pertanyaan 

3) Menanggapi pendapat orang lain 

4) Terlibat dalam kegiatan penyelesaian masalah 

5) Melaksanakan diskusi Kelompok. 

 

C.  Tinjauan Materi Lingkaran 

1. Lingkaran dan Unsur- unsurnya 

a. Pengertian Lingkaran 

    Lingkaran yaitu suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan 

titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu.Jarak yang sama tersebut 

disebut jari-jari lingkaran dan titik tertentu disebut pusat lingkaran. 

b. Unsur- unsur Lingkaran 

Beberapa bagian yang termasuk dalam unsur- unsur sebuah lingkaran diantaranya 

adalah: 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

  

846 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

1) Titik Pusat 

2) Jari- jari (r) 

3) Diameter (d) 

4) Busur 

5) Tali Busur 

6) Tembereng  

7) Juring 

8) Apotema 

 

Gambar 2.1 : Lingkaran yang berpusat di titik O 

2. Keliling dan Luas Lingkaran 

3. Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur dan luas juring dalam Pemecahan Masalah 

  

 

4. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran 

a. Panjang Garis singgung   

b. Garis Singgung Dua Lingkaran 

         Garis yang tepat  menyinggung dua lingkaran disebut juga garis singgung  

persekutuan. Ada dua garis persekutuan yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis 

singgung perrsekutuan dalam. 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

        Kesimpulan dari proposal ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kajian teori pada bab II. 

Kesimpulannya yaitu dari beberapa kajian teori bahwa pembelajaran peer lesson merupakan strategi 

pembelajaran dimana kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan dapat dikatakan sebagiai 

pembelajaran teman sebaya. Pembelajaran dengan strategi peer lesson dikatakan sebagi pembelajaran 

teman sebaya dikarenakan pembelajaran dijelaskan oleh teman sebaya (teman sekelasnya) dengan 

melakukan presentasi di depan kelas untuk menjelaskan materi. Pembelajaran dengan strategi peer lesson 

juga termasuk dalam pembelajaran kooperatif karena pembelajaran di kelas dikelompokkan dalam beberapa 

kelompok sesuai dengan sub bab pada materi. Dari beberapa kajian teori pembelajaran peer lesson dapat 

meningkatkan proses pembelajaran karena siswa menjadi lebih aktif dan lebih mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran.     

        Pembelajaran dikatakan aktif jika dalam proses pembelajaran tidak hanya didominasi oleh satu pihak 

artinya hanya didominasi oleh Guru. Kegiatan belajar aktif tidak dapat berlangsung tanpa partisipasi siswa. 

Kegiatan belajar yang aktif dapat dilihat dari partisipasi siswa dalam pembelajaran, kegiatan siswa seperti 

menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, ikut serta dalam kegiatan penyelesaian masalah dan juga 

diskusi kelompok merupakan beberapa kegiatan di dalam kelas yang dapat dikatakan pembelajaran di kelas 

tersebut aktif. Adapaun saran yang dapat disampaikan penulis adalah ketika pembelajaran di dalam kelas 

dapat menggunakan strategi pembelajaran peer lesson  sehingga akan membantu peningkatan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koneksi matematis siswa SMA 

kemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif 

yang mengungkap makna dibalik gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitian. 

Subyek penelitian ini adalah satu pasang siswa SMA kelas XI berkemampuan 

matematika tinggi yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Metode pengumpulan 

data penelitian adalah wawancara mendalam dan analisis tugas yang didasarkan pada 

tugas penyelesaian masalah matematika.  Semua data direkam dengan menggunakan 

video recorder. Untuk memeroleh data yang kredibel melalui pengamatan terus 

menerus/konsisten dan pantang menyerah (meningkatkan ketekunan), triangulasi 

waktu dan member check. Data dianalisis menggunakan model alir meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian koneksi matematis 

siswa ditinjau berdasarkan langkah penyelesaian masalah Polya  yaitu memahami 

masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan 

memeriksa kembali jawaban. Pertama, koneksi matematis siswa dalam memahami 

masalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah membuat visualisasi informasi 

(fakta) pada masalah dalam bentuk gambar matematika sebagai representasi konsep 

matematika yang sudah dipahami, mengidentifikasi fakta matematika berupa simbol-

simbol matematika pada gambar, mengaitkan informasi apa yang ditanyakan  pada 

masalah dengan mengidentifikasi konsep dan prinsip  matematika dari informasi yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada masalah nyata yang akan diselesaikan, 

menuliskan kembali apa yang diketahui dan yang ditanyakan secara lengkap dalam 

bentuk kalimat dan  simbol matematika (fakta) yang telah dipahami. Kedua, koneksi 

matematis siswa dalam membuat rencana penyelesaian masalah jenis kelamin laki-

laki dan perempuan mengenali keterkaitan pertanyaan pada masalah dengan konsep 

matematika relevan yang dimiliki, mengenali keterkaitan fakta pada masalah dengan 

konsep matematika yang relevan, menggunakan keterkaitan antar prinsip untuk 

memeroleh prinsip matematika yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan masalah. 

Ketiga, koneksi matematis siswa dalam melaksanakan rencana penyelesaian jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan adalah menggunakan keterkaitan antara prinsip 

matematika  yang sudah dimiliki dengan fakta dan prinsip matematika pada masalah, 

menggunakan keterkaitan prinsip matematika yang satu dengan yang lainnya untuk 

memeroleh prinsip matematika baru yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, 

menggunakan keterkaitan konsep dan prosedur matematika memeroleh jawaban akhir 

dari masalah. Keempat, koneksi matematis siswa dalam memeriksa kembali jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan tidak mengenali atau menggunakan keterkaitan 

prinsip atau prosedur yang sudah digunakan dengan prosedur matematika yang lain 

untuk memeriksa jawaban yang diperoleh.  

 

Kata Kunci: koneksi matematis, masalah matematika, penyelesaian  masalah 

matematika  

 

 

mailto:romli_75@yahoo.co.id


Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

  

849 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu topik dengan topik 

lainnya. Materi yang satu mungkin merupakan prasyarat bagi materi yang lainnya, atau konsep tertentu 

diperlukan untuk menjelaskan konsep lainnya.  Sebagai ilmu yang saling berkaitan, maka dalam menyelesaikan 

suatu masalah matematika siswa harus memiliki kemampuan koneksi matematis yang memadai.  

Nordheimer (2010) mengatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengenali 

dan menggunakan hubungan antar ide-ide matematika[1].  Sementara National Council of Teachers of 

Mathematics (2000: 274) menyebutkan koneksi matematis adalah keterkaitan antar topik matematika, 

keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain dan keterkaitan matematika dengan dunia nyata 

atau dalam kehidupan sehari-hari[2].  Kedua pengertian mengenai koneksi matematis oleh Nordheimer dan 

NCTM menjelaskan bahwa hubungan atau keterkaitan di sini bukan saja keterkaitan antar konsep dalam 

matematika, tetapi juga antara matematika dengan bidang-bidang ilmu lain dan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari.  

 Gagasan koneksi matematis telah lama diteliti oleh Brownell (dalam Bergeson, 2000: 37) namun pada 

saat itu koneksi matematis hanya terbatas pada koneksi aritmetik. Koneksi matematis terjadi oleh karena 

matematika tidak terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun matematika merupakan satu 

kesatuan.  Selain itu matematika juga tidak bisa dipisahkan dari ilmu selain matematika dan masalah-masalah 

yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa koneksi matematis maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak 

konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah (NCTM,2000: 274)[3].  

Siswa yang menguasai konsep matematika tidak dengan sendirinya pintar dalam mengoneksikan 

matematika. Dalam sebuah penelitian dihasilkan bahwa siswa sering mampu mendaftar konsep-konsep 

matematika yang terkait dengan masalah riil, tetapi hanya sedikit siswa yang mampu menjelaskan mengapa 

konsep tersebut digunakan dalam masalah itu, (Lembke dan Reys dalam Bergeson, 2000: 38). Apabila siswa 

mampu mengaitkan ide-ide matematika maka pemahaman matematikanya akan semakin dalam dan bertahan 

lama karena mereka mampu melihat keterkaitan antar topik dalam matematika dengan topik di luar matematika, 

dan dengan kehidupan sehari-hari (NCTM, 2000: 64)[4].  

NCTM (2000: 29) juga menetapkan bahwa terdapat 5 keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa 

melalui pembelajaran matematika yang tercakup dalam standar proses, yaitu: (1) pemecahan masalah (problem 

solving); (2) penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) komunikasi (communication); (4) koneksi 

(connection); (5) representasi (representation). Keterampilan-keterampilan tersebut termasuk pada berpikir 

matematika tingkat tinggi (high order mathematical thinking) yang harus dikembangkan dalam proses 

pembelajaran matematika. Nampak bahwa koneksi matematika merupakan salah satu komponen dari 

kemampuan dasar yang harus dimilki oleh siswa dalam belajar matematika[5].  

Kemampuan menyelesaikan masalah matematika dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor intern 

maupun ekstern. Faktor intern meliputi: kecerdasan, motivasi, minat, bakat, dan kemampuan matematika 

maupun perbedaan gender. Faktor ekstern, antara lain: sarana, prasarana, media, kurikulum, guru, fasilitas 

belajar, dan sebagainya. Siswono (2007: 34) mengatakan bahwa siswa yang mempunyai latar belakang dan 

kemampuan matematika berbeda-beda, juga mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah matematika yang 

berbeda pula[6].  

Berdasarkan kenyataan ini, penelitian ini bertujuan menganalisis koneksi matematis siswa SMA 

berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika. Pertimbangan pemilihan siswa 

SMA sebagai subjek penelitian adalah usia siswa SMA jika dikaitkan dengan tahapan perkembangan intelektual 

menurut pandangan Piaget (dalam Nur, 1991: 3)   telah berada pada tahapan operasi formal[7]. Dalam tahap ini,  

anak telah mencapai tingkat perkembangan tertinggi, dan proses berfikir yang tertinggi adalah tahap berfikir 

formal. Sedangkan dipilihnya siswa berkemampuan tinggi dimaksudkan untuk dijadikan salah satu referensi 

oleh siswa dengan kemampuan rata-rata atau rendah serta dapat dijadikan model bagi guru dalam memfasilitasi 

siswa  mereka dalam menyelesaikan masalah matematika pada khususnya dan penyelesaian masalah pada 

umumnya.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Koneksi Matematis 

Koneksi matematis dapat diartikan sebagai pengaitan ide-ide matematika baik antar topik di dalam 

matematika maupun dengan topik pada bidang lain, serta antara topik-topik matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Nordheimer (2010) menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah mengenali dan 

menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. Herdian (2010: 19) mengemukakan kemampuan koneksi 

matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan antara konsep-konsep matematika secara eksternal, yaitu 

matematika dengan bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari[8]. 

Sumarmo (2010: 37) menyatakan bahwa koneksi matematis merupakan kegiatan yang meliputi: (1) 

mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur, (2) memahami hubungan antar topik 
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matematika, (3) menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, (4) mencari 

koneksi atau prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, dan (5) menggunakan koneksi antar topik 

matematika dan antar topik dengan topik lain[9]. 

NCTM (2000: 61) membagi koneksi matematis menjadi dua jenis (1) hubungan antara dua jenis 

representasi yang ekuivalen dalam matematika dan prosesnya yang saling berkaitan (mathematical connections), 

(2) hubungan antara matematika dengan situasi masalah yang berkembang di dunia nyata atau pada disiplin ilmu 

lain (modeling connections)[10]. Uraian mengenai koneksi matematis oleh NCTM di atas dapat dipahami bahwa 

koneksi matematis tidak hanya menghubungkan antar topik dalam matematika, tetapi juga manghubungkan 

matematika dengan berbagai ilmu lain dan dengan kehidupan sehari-hari.  

   Berdasarkan beberapa uraian tentang koneksi matematis dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis 

adalah aktivitas mental yang dilakukan seseorang dalam mengenali dan menggunakan keterkaitan antar ide 

matematika dan matematika dalam konteks di luar matematika. 

Koneksi matematis merupakan salah satu kecakapan yang harus dimilki siswa dalam pembelajaran 

matematika. NCTM (2000:29) dalam Principles and Standard for School Mathematics menyatakan bahwa 

terdapat lima standar proses dalam pembelajaran matematika yaitu: penalaran (reasoning), representasi 

(representation), koneksi (connection), komunikasi (communication), dan pemecahan masalah (problem 

solving)[11].   

Koneksi matematis sebagai aspek kecakapan matematika yang perlu dikembangkan pada siswa juga 

tertulis dalam salah satu tujuan pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 (Depdikbud, 2014: 345-346), 

yaitu “tujuan pembelajaran matematika agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurasi, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah”. Dari kutipan di atas terlihat bahwa koneksi matematis merupakan bagian dari tujuan 

pembelajaran matematika yang cukup penting dalam pembelajaran matematika[12]. 

 Pinellas County School (2005: 2) memberikan standar koneksi matematis yang perlu dikembangkan 

siswa melalui pembelajaran sebagai berikut. 

1. Menggunakan  keterkaitan konsep dengan algoritma dan operasi hitung dalam  penyelesaian 

masalah.  

2.  Menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru. 

3. Mengembangkan ide-ide matematika yang dihadapi dalam konteks kehidupan.  

Jihad (2008:168) mengemukakan indikator dari kemampuan koneksi matematis sebagai berikut[13]. 

1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 

2. Memahami hubungan antar topik matematika. 

3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 

5. Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 

6. Menggunakan koneksi antar topik matematika, antara topik matematika dengan topik yang lain. 

Sedangkan Ulep, dkk. (2000: 296) menguraikan indikator koneksi matematis sebagai berikut[14].  

1. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik, hitungan numerik, aljabar, dan representasi 

verbal.  

2. Menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru.  

3. Menyadari hubungan antar topik dalam matematika.  

4. Memperluas ide-ide matematik.  

Sumarmo (2010: 2) juga mengemukakan kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat dari 

indikator-indikator berikut[15]. 

1.  Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 

2.  Mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. 

3.  Menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan di luar matematika. 

4.  Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Coxford (1995: 3-4) mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis meliputi: (1) 

mengoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural, (2) menggunakan matematika pada topik lain (other 

curriculum areas), (3) menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan, (4) melihat matematika sebagai 

satu kesatuan yang terintegrasi, (5) menerapkan kemampuan berfikir matematik dan membuat model untuk 

menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis, (6) mengetahui 

koneksi diantara topik-topik dalam matematika, dan (7) mengenal berbagai representasi untuk konsep yang 

sama[16]. 

Sedangkan NCTM (2000: 64) menyebutkan standar proses koneksi matematis dalam program 

pengajaran sebagai berikut[17]. 

Instructional programs from prekindergarten through grade 12 should  enable all students to: 

a. Recognize and use connections among mathematical ideas; 

b. Recognize and apply mathematics in contexts outside of mathematics. 
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c. Understand how mathematical ideas interconnect and build on one another to produce a coherent  

whole; 

Pernyataan itu dapat diartikan bahwa standar proses koneksi matematis dalam program pengajaran 

meliputi sebagai berikut. 

a. Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide matematika. 

b. Mengenali dan mengaplikasikan matematika ke dalam konteks di luar matematika.   

c. Memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan mendasari satu sama lain untuk 

menghasilkan satu keutuhan koheren.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang indikator koneksi matematis dan standar koneksi matematis 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek koneksi matematis. 

a. Aspek mengenali dan menggunakan keterkaitan antar ide matematika. 

 Yang dimaksud mengenali dan menggunakan keterkaitan antar ide  matematika adalah mengenali ide 

matematika yang ada pada masalah kemudian menggunakan keterkaitan ide matematika tersebut dengan ide 

matematika yang sudah dimiliki. Bruner (Sumarmo, 2000) menyatakan bahwa dalam matematika antara satu 

konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan erat, bukan saja segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus 

yang digunakan[18].  

b. Aspek mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika 

Yang dimaksud mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika adalah 

mengenali ide matematika dari masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari dan menerapkan ide matematika 

yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan soal /masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari (masalah nyata).   

 Rincian indikator yang diamati dalam penelitian ini berdasarkan tahapan Polya dalam menyelesaikan 

masalah matematika seperti Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1.  Indikator Koneksi Matematis Berdasarkan Tahapan Polya 

Langkah Pemecahan Masalah 

Polya Indikator Koneksi Matematis 

1. Memahami masalah Mengenali konsep pada masalah di luar matematika dengan konsep 

matematika yang sudah dimiliki dengan menggunakan gambar atau 

simbol. 

 

Mengidentifikasi ide matematika dan keterkaitannya melalui 

representasi yang muncul dari model matematika atau persamaan. 

2. Membuat  rencana Mengenali dan menggunakan keterkaitan ide matematika yang ada 

pada masalah dengan ide matematika yang sudah dimiliki. 

3. Melaksanakan rencana Melaksanakan rencana dengan cara menggunakan keterkaitan ide 

matematika yang sudah dimiliki dengan ide matematika pada 

masalah yang akan diselesaikan.  

Melaksanakan rencana yang sudah dibuat dengan cara 

menggunakan keterkaitan antar ide matematika yang relevan. 

4. Memeriksa kembali Memeriksa jawaban dengan menggunakan keterkaitan konsep 

matematika yang relevan 

 

Masalah dan Penyelesaian Masalah Matematika 

Stanic & Kilpatrick (1988) mendefinisikan masalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

melakukan tugasnya yang tidak ditemukan di waktu sebelumnya. Ini berarti, suatu tugas merupakan masalah 

atau tidak bergantung kepada individu dan waktu. Artinya, suatu tugas merupakan masalah bagi seseorang, 

tetapi mungkin bukan merupakan masalah bagi orang lain. Demikian pula suatu tugas merupakan masalah bagi 

seseorang pada suatu saat, tetapi bukan merupakan masalah lagi bagi orang itu pada saat berikutnya, bila orang 

itu telah mengetahui cara atau proses mendapatkan pemecahan masalah tersebut[19]. 

Posamentier dan Krulik (1998) menyatakan bahwa ”a problem is a situation that confronts a person, 

that requires resolution, and for which the path to the solution is not immediately known”. Ini berarti masalah 

adalah situasi yang dihadapi seseorang (termasuk siswa), yang membutuhkan resolusi, dan jalan menuju solusi 

ini tidak segera diketahui[20]. Anderson (dalam Suharnan, 2005) menyatakan masalah terjadi karena adanya 

kesenjangan antara situasi saat ini dengan situasi mendatang, atau antara keadaan saat ini dengan tujuan yang 

diinginkan[21]. Suatu kesenjangan akan merupakan masalah  hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan tertentu  

yang segera dapat dipergunakan  untuk mengatasi kesenjangan  tersebut.  Jika seseorang sudah menemukan aturan 

tertentu untuk mengatasi kesenjangan yang dihadapinya, maka orang tersebut dikatakan sudah dapat menyelesaikan 

masalah, atau sudah mendapatkan penyelesaian masalah. Dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 
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umum  masalah memang sangat bergantung kepada individu tertentu  dan waktu tertentu. Artinya, suatu kesenjangan 

merupakan suatu masalah bagi  seseorang, tetapi bukan merupakan suatu masalah bagi orang yang lain. Bagi orang 

tertentu kesenjangan pada saat ini merupakan masalah, tapi di saat lain sudah bukan masalah lagi, karena orang 

tersebut sudah segera dapat mengatasinya dengan belajar dari pengalaman yang lalu. 

Terdapat dua jenis pendefinisian masalah matematika dalam kamus Webster’s (dalam Baroody, 1993) 

yaitu: (1) masalah dalam matematika adalah sesuatu yang memerlukan penyelesaian dan (2) suatu masalah 

adalah suatu pernyataan yang membingungkan atau sulit. Dalam memelajari matematika, pertanyaan akan 

merupakan suatu masalah jika seseorang tidak mempunyai aturan tertentu yang segera dapat dipergunakan 

untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut[22].  

Lebih lanjut Bell (1978: 310) menyatakan:  

“a situation is a problem for a person if he or she aware of its existence, recognizes that it requires 

action, wants of need to act and does so, and is not immediately  able to resolve the problem”. [23] 

Menurut Bell, suatu situasi yang dapat digolongkan sebagai masalah bagi seseorang jika seseorang itu sadar 

akan keberadaannya, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan, memiliki kemauan untuk 

melakukan tindakan guna mengatasi situasi tersebut serta tidak segera dapat ditemukan cara untuk mengatasi 

situasi tersebut. 

Suatu masalah biasanya memuat sesuatu yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannnya, akan 

tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah 

diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara penyelesaiannya dengan benar, 

maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud masalah matematika adalah soal matematika 

yang memerlukan penyelesaian, tetapi metode atau cara yang digunakan untuk meyelesaikan tidak dengan 

segera dapat ditemukan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud masalah matematika adalah masalah menemukan yang berupa 

soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan materi turunan di SMA yang harus diselesaikan. 

Dipilihnya materi turunan karena materi turunan pertama kali diberikan pada siswa di tingkat SMA dan 

penyelesaian dari aplikasi materi ini memuat keterkaitan berbagai konsep matematika baik konsep dalam 

matematika sendiri maupun konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari sehingga penelusuran koneksi 

matematis siswa dalam menyelesaikan masalah dapat diperoleh hasil sesuai tujuan penelitian. 

Penyelesaian masalah didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu dalam mengombinasikan 

pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk menghadapi situasi baru (Rodney dkk, 2001). Ini berarti 

penyelesaian masalah adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengombinasi pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya untuk menyelesaikan tugas yang belum diketahui prosedur penyelesaiannya[24]. 

Untuk menyelesaikan suatu masalah matematika diperlukan waktu yang relatif lama dari pada 

menyelesaikan soal rutin. Taplin (2010: 28) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai “ the set of action 

taken to perform the task ( i.e., solve the problem). Definisi ini menyatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan sekumpulan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan tugas atau masalah[25]. 

Kirkley (2003: 74) mendefinisikan penyelesaian masalah sebagai penyelesaian dari suatu situasi yang 

dipandang sebagai suatu masalah oleh orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menyelesaikan 

masalah diperlukan informasi atau pengetahuan yang tersedia dalam ingatan[26]. 

Cooney (1975: 32) mengemukakan bahwa penyelesaian masalah adalah proses menerima masalah dan 

berusaha menyelesaikannya. Sedangkan Polya (1973) mendefiniskan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan 

keluar dari suatu kesulitan[27]. 

Mayer (1983) mendefinisikan penyelesaian masalah sebagai proses dengan beberapa langkah dimana 

penyelesai masalah harus menemukan hubungan antara pengalaman masa lalu (skema) dengan masalah yang 

sedang dihadapi dan kemudian beraksi untuk mencari solusi. Penyelesaian masalah  matematika tidak terlepas 

dari pengetahuan seseorang akan substansi masalah tersebut. Misalnya  bagaimana pemahamannya terhadap inti 

masalah tersebut, prosedur apa yang digunakan dan aturan/rumus mana yang tepat digunakan  dalam pemecahan 

masalah tersebut[28].  

Polya (1973) mendefinisikan penyelesaian masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dipahami ( "... finding a way out of difficulty, a 

way around an obstacle, attaining an aim that was not immediately understandable”). Lebih lanjut Polya 

menjelaskan bahwa penyelesaian masalah merupakan suatu proses psikologis yang melibatkan tidak hanya 

sekedar aplikasi dalil-dalil atau teorema-teorema yang dipelajari. Menurut Polya (1973) penyelesaian masalah 

dalam matematika terdiri atas empat langkah pokok, yaitu 1) memahami masalah (understand the problem); 2) 

menyusun/memikirkan rencana (devise a plan), 3) melaksanakan rencana (carry out a  plan) dan 4) memeriksa 

kembali (look back). Senada dengan Polya, Posamentier, Jaye dan Krulik (2007) menggunakan empat langkah 

dalam penyelesaian masalah yaitu: (1) membaca masalah (read the problem), (2) memilih strategi (select a 

strategy), (3) menyelesaikan masalah (solve the problem), dan 4) memeriksa kembali (look back)[29].  
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  Krulik, Rudnick & Milou (2003: 93-94) juga membagi langkah-langkah penyelesaian masalah 

menjadi 4 yaitu: (1) baca dan gali (read and explore), (2) membuat rencana (devise a plan), (3) menyelesaikan 

masalah (solve the problem), dan (4) lihat kembali dan refleksi (look back and reflect)[30]. 

Jika diperhatikan pendapat beberapa pakar di atas, maka terdapat kesamaan antara pendapat Polya, 

Posamentier dan Jaye, Klurik, Rudnick, dan Milou.  Ketiga pakar tersebut menyatakan bahwa ada empat 

langkah utama dalam pemecahan masalah yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan penyelesaian, (3) 

melaksanakan rencana, dan (4) memeriksa kembali.  

Berdasarkan beberapa pendapat, maka yang dimaksud penyelesaian masalah matematika dalam 

penelitian ini adalah semua aktivitas fisik maupun mental untuk menentukan solusi suatu masalah matematika 

dengan menggunakan langkah-langkah Polya. Tahapan Polya digunakan dalam penelitian ini dikarenakan 

aktivitas-aktivitas pada setiap langkahnya sederhana dan tegas dalam arti lebih mudah dilaksanakan serta antara 

setiap langkah tidak terjadi tumpang tindih serta tahapan yang dikemukakan beberapa ahli tidak jauh berbeda 

dengan apa yang diungkapkan oleh Polya. 

Koneksi Matematis dalam Penyelesaian Masalah  Matematika 

  Penyelesaian masalah matematika merupakan kegiatan siswa yang membangun koneksi matematis 

siswa, hal ini terjadi karena dalam menyelesaikan masalah matematika siswa harus mempunyai kemampuan 

menemukan keterkaitan konsep atau teorema yang digunakan untuk menentukan penyelesaian suatu soal, 

kemampuan ini dikatakan koneksi matematika. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis koneksi matematis siswa dengan menelusuri koneksi matematis 

siswa yang terintegrasi dalam menyelesaikan masalah matematika materi turunan di SMA yang melibatkan siswa 

secara aktif dan menggunakan aspek-aspek koneksi matematis. Berikut masalah turunan yang akan diselesaikan 

siswa “Sepotong kawat yang panjangnya 160 cm dipotong menjadi dua bagian. Potongan pertama dibentuk 

menjadi sebuah persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 3: 1, potongan kedua 

dibentuk menjadi sebuah persegi. Tentukan ukuran panjang dan lebar persegipanjang serta panjang sisi persegi 

agar jumlah luas persegi panjang dan persegi yang terbentuk minimal?   

Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang 

mengungkap makna dibalik gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Subyek penelitian ini adalah siswa 

peremuan SMA berkemampuan matematika tinggi. Untuk menentukan siswa berkemampuan tinggi, siswa kelas 

XI yang diminta menyelesaikan soal tes kemampuan matematika yang diambil dari soal ujian nasional yang 

sesuai dengan standar isi untuk kelas XI akan tetapi soalnya dalam bentuk uraian. Skor tes (x),  80 ≤ x ≤ 100 

dikategorikan berkemampuan tinggi. Metode pengumpulan data penelitian adalah wawancara mendalam dan 

analisis tugas yang didasarkan pada tugas penyelesaian masalah matematika.  Semua data direkam dengan 

menggunakan video recorder. Untuk memeroleh data yang kredibel, melalui pengamatan terus 

menerus/konsisten dan pantang menyerah (meningkatkan ketekunan), triangulasi waktu dan member check. 

Data dianalisis menggunakan model alir meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles & 

Huberman, 1992)[31]. 

 

III. PEMBAHASAN 

a. Tahap Memahami Masalah 

Koneksi matematis subjek laki-laki berkemampuan matematika tinggi (SLT) dalam memahami masalah 

memulai dengan membuat visualisasi informasi masalah  sebagai representasi ruas garis dengan panjang 160 

cm, gambar bangun persegipanjang dan persegi dari informasi pada masalah dengan ide matematika. Hal ini 

terlihat dari aktivitas SLT membuat gambar ruas garis dengan panjang 160 cm, persegipanjang dan persegi 

sebagai representasi konsep matematika dari masalah di luar matematika yaitu sepotong kawat yang panjangnya 

160 cm dipotong menjadi dua bagian, potongan pertama dibentuk menjadi sebuah persegipanjang dengan 

perbandingan ukuran panjang dan lebarnya 3 : 1. Potongan kedua dibentuk menjadi sebuah persegi. SLT 

mengidentifikasi  panjang, lebar persegipanjang dan sisi persegi dari model persegipanjang dan persegi yang 

dibuat dan menuliskan dalam bentuk simbol yaitu,  p yang menyatakan panjang persegipanjang, l menyatakan 

lebar persegipanjang dan s menyatakan sisi persegi. SLT mengidentifikasi konsep dan prinsip  matematika 

antara lain persegipanjang, persegi, perbandingan, dan titik stasioner dari informasi yang diketahui dan yang 

ditanyakan  pada masalah yang akan diselesaikan sebagai pengembangan ide metematika dari konteks 

kehidupan.  Subjek menuliskan kembali apa yang diketahui antara lain “panjang kawat 160 cm, p : l = 3 : 1” 

dan yang ditanyakan yaitu “panjang dan lebar persegipanjang dan sisi persegi agar jumlah luas persegipanjang 

dan persegi yang terbentuk minimal” menggunakan simbol matematika (fakta) yang telah dipahami.  

Koneksi  matematis subjek perempuan berkemampuan matematika tinggi (SPT) memahami masalah 

matematika memulai dengan membuat visualisasi informasi (fakta) pada masalah dalam bentuk diagram 

matematika yaitu gambar ruas garis dengan panjang 160 cm, sebuah bangun persegipanjang dan sebuah persegi 

sebagai representasi konsep matematika dari masalah di luar matematika yaitu kawat yang panjangnya 160 cm  
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dipotong menjadi dua bagian, potongan pertama dibentuk menjadi sebuah persegipanjang dengan perbandingan 

ukuran panjang dan lebarnya 3 : 1. Potongan kedua dibentuk menjadi sebuah persegi dengan konsep matematika 

yang telah dipahami. SPT mengaitkan informasi pada masalah yaitu perbandingan panjang dan lebar 

persegipanjang = 3 : 1 dengan keliling persegipanjang untuk mengidentifikasi  bagian-bagian (fakta) pada sketsa 

gambar yang dibuat seperti,  p = , l = . SPT mengaitkan informasi pada masalah yaitu “perbandingan 

panjang dan lebar persegipanjang = 3 : 1 dengan keliling persegi dan keliling persegi untuk mengidentifikasi  

bagian-bagian (fakta matematika) pada sketsa gambar yang dibuat antara lain  p =   , l =   dan  s = 40 – 

 .   SPT mengungkapkan ide atau konsep matematika yang ditangkapnya dari konteks kehidupan yang ada 

pada masalah antara lain persegipanjang, persegi, perbandingan dan turunan berkaitan dengan titik ekstrim. Di 

samping itu SPT dapat menuliskan apa yang diketahui seperti panjang kawat persegipanjang  adalah x dan  p : l 

= 3 : 1 seperti yang tertulis pada masalah. 

Terdapat perbedaan koneksi matematis subjek perempuan dan subjek laki-laki dalam mengidentifikasi 

bagian-bagian (fakta) pada sketsa gambar yang dibuat. Subjek perempuan mengidentifikasi fakta-fakta 

matematika yaitu: panjang dan lebar persegipanjang secara lebih rinci dalam bentuk aljabar dengan cara 

menggunakan keterkaitan perbandingan panjang dan lebar persegipanjang pada masalah dengan keliling 

persegipanjang (prinsip matematika). Sedangkan subjek laki-laki mengidentifikasi bagian-bagian (fakta) tanpa 

mengaitkan dengan prinsip matematika pada masalah dan hanya berupa simbol-simbol matematika seperti p dan 

l berturut-turut untuk panjang dan lebar persegipanjang. Hal ini sesuai dengan pendapat Krutetski (1976) bahwa 

perempuan lebih unggul dalam keterampilan motorik, mengolah data dan menggunakan memori verbal.   

b. Tahap Membuat Perencanaan 

 Koneksi matematis subjek laki-laki berkemampuan tinggi (SLT) dalam membuat rencana penyelesaian 

sebagai berikut. 

1) Menyusun rencana dengan mengenali dan menggunakan keterkaitan ide matematika yang ada pada 

masalah dengan ide matematika yang sudah dimiliki. Hal Ini menunjukkan bahwa subjek dapat 

menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru (PCS, 2005). 

2) Menggunakan keterkaitan konsep-konsep matematika yang ada pada masalah dengan konsep, prinsip dan 

prosedur atau operasi hitung  matematika yang telah dipahami. Hal ini sesuai standar koneksi matematis 

menurut PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep-konsep dengan algoritma dan operasi hitung 

dalam penyelesaian masalah. 

Koneksi  matematis subjek perempuan (SPT) dalam membuat rencana penyelesaian masalah 

matematika meliputi sebagai berikut. 

1) Menyusun rencana dengan menggunakan keterkaitan konsep dan prosedur matematika yang sudah 

dipahami dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah di luar matematika. Hal Ini menunjukkan bahwa 

subjek dapat menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru (PCS, 2005). 

2) Menggunakan keterkaitan konsep-konsep matematika yang ada pada masalah dengan konsep, prinsip dan 

prosedur atau operasi hitung matematika yang telah dipahami. Hal ini sesuai standar koneksi matematis 

menurut PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep-konsep dengan algoritma dan operasi hitung 

dalam penyelesaian masalah. 

Perbedaan Koneksi  matematis SLT dan SPT pada tahap membuat rencana penyelesaian terlihat pada 

pengaitan konsep matematika yang sudah dimiliki. SLT mengaitkan konsep titik stasioner dengan kata khusus 

pada pertanyaan masalah yaitu kata minimal, sedangkan SPT mengaitkan rumus luas persegipanjang dan luas 

persegi dengan kalimat pada pertanyaan jumlah luas persegipanjang dan persegi.   

c. Tahap Melaksanakan Rencana   

 Koneksi matematis subjek laki-laki berkemampuan tinggi (SLT) dalam melaksanakan perencanaan 

sebagai berikut. 

1) Menggunakan keterkaitan konsep, prinsip matematika pada masalah dengan prinsip dan algoritma 

matematika yang sudah dipahami sebelumnya. Hal ini sesuai dengan standar koneksi matematis menurut  

PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep-konsep dengan algoritma dan operasi hitung dalam 

penyelesaian masalah.  

2) Menggunakan keterkaitan konsep, prinsip matematika yang relevan. Hal ini sesuai dengan standar proses 

koneksi matematis menurut NCTM (2000). 

3) Menggunakan keterkaitan konsep dengan algoritma dan operasi hitung yang relevan. Hal ini sesuai standar 

koneksi matematis menurut PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep-konsep dengan algoritma 

dan operasi hitung dalam penyelesaian masalah. 

Koneksi  matematis subjek perempuan berkemampuan tinggi (SPT) dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah matematika meliputi sebagai berikut. 
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1) Menggunakan keterkaitan konsep, prinsip matematika pada masalah dengan prinsip dan algoritma 

matematika yang sudah dipahami sebelumnya. Hal ini sesuai dengan standar koneksi matematis menurut  

PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep-konsep dengan algoritma dan operasi hitung dalam 

penyelesaian masalah.  

2) Menggunakan keterkaitan konsep, prinsip matematika yang relevan. Hal ini sesuai dengan standar proses 

koneksi matematis menurut NCTM (2000) yaitu mengenali dan menggunakan hubungan antar ide 

matematika. 

3) Menggunakan keterkaitan konsep dengan algoritma dan operasi hitung yang relevan. Hal ini sesuai standar 

koneksi matematis menurut PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep-konsep dengan algoritma 

dan operasi hitung dalam penyelesaian masalah. 

Perbedaan Koneksi  matematis SLT dan SPT dalam melaksanakan rencana penyelesian terletak pada 

variabel yang digunakan pada persamaan yang dibuat. SLT membuat persamaan keliling dan luas 

persegipanjang  dan persegi dari lebar persegipanjang. Sedangkan SPT membuat persamaan luas persegipanjang 

dan persegi dari keliling persegipanjang.   

d. Tahap Memeriksa Kembali   

  Koneksi matematis subjek laki-laki dan perempuan kemampuan matematika tinggi dalam memeriksa 

kembali jawaban hasil penyelesaian masalah adalah memeriksa kembali rumus-rumus yang digunakan, 

memeriksa kembali langkah-langkah yang sudah dikerjakan, memeriksa kembali hasil operasi hitung aljabar yang 

sudah dilakukan menggunakan keterkaitan konsep dengan algoritma dan operasi hitung. Hal ini sesuai dengan 

standar koneksi matematis menurut PCS (2005) yaitu menggunakan keterkaitan konsep dengan algoritma dan 

operasi hitung dalam penyelesaian masalah. Namun subjek laki-laki dan perempuan kemampuan tinggi tidak 

menggunakan keterkaitan prosedur yang sudah digunakan dengan prosedur matematika yang lain untuk 

memeriksa jawaban yang diperoleh. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

a. Tahap Memahami Masalah 

Koneksi  matematis siswa laki-laki (SLT) dalam memahami masalah matematika, siswa membuat 

visualisasi informasi masalah sebagai representasi konsep matematika dari informasi pada masalah. Siswa 

mengidentifikasi  fakta matematika dari gambar dan model matematika yang dibuat dan menuliskan dalam 

bentuk simbol matematika. Siswa mengidentifikasi konsep dan algoritma matematika dari informasi yang 

diketahui dan yang ditanyakan  pada masalah yang akan diselesaikan sebagai pengembangan ide metematika 

dari konteks kehidupan. Siswa menuliskan kembali apa yang diketahui dan yang ditanyakan dengan 

menggunakan simbol matematika (fakta) yang telah dipahami. 

Koneksi  matematis siswa perempuan (SPT) dalam memahami masalah matematika, siswa membuat 

visualisasi informasi dari masalah sebagai representasi konsep matematika dari informasi pada masalah. Siswa 

mengidentifikasi  bagian-bagian (fakta matematika) pada sketsa gambar yang dibuat dengan menggunakan 

keterkaitan dengan prinsip matematika pada masalah dan prinsip matematika yang sudah dimiliki. Siswa 

mengidentifikasi ide matematika yang ditangkapnya dari konteks kehidupan yang ada pada masalah. 

Perbedaan koneksi matematis SPT dengan SLT dalam memahami terlihat  dalam mengidentifikasi 

bagian-bagian (fakta) pada sketsa gambar yang dibuat. SPT mengidentifikasi fakta-fakta matematika secara 

lebih rinci dalam bentuk aljabar  dengan cara mengaitkan prinsip matematika pada masalah dengan prinsip 

matematika yang sudah dimiliki. Sedangkan SLT mengidentifikasi bagian-bagian (fakta) tanpa mengaitkan 

dengan prinsip matematika pada masalah dan hanya berupa simbol-simbol matematika yang sudah dipahami. 

b. Tahap Membuat Rencana  

Koneksi  matematis SLT dan SPT dalam membuat rencana penyelesaian masalah matematika, 

menyusun rencana dengan cara mengenali keterkaitan konsep matematika dengan kata-kata khusus dari 

pertanyaan pada masalah. SLT dan SPT mengenali keterkaitan hal yang ditanyakan dalam masalah dengan 

materi matematika yang sudah dipahami sebelumnya. SLT dan SPT menggunakan keterkaititan prinsip 

matematika pada masalah dengan prinsip matematika yang dimiliki untuk memeroleh penyelesaian masalah. 

Perbedaan koneksi matematis SLT dengan SPT dalam membuat rencana penyelesaian terlihat pada 

penggunaan keterkaitan konsep matematika yang sudah dimiliki. SLT menggunakan keterkaitan konsep 

matematika yang dimiliki dengan kata khusus pada pertanyaan masalah, sedangkan SPT mengaitkan prinsip 

matematika yang dimiliki dengan prinsip matematika pada pertanyaan masalah.   

c. Tahap Melaksanakan Rencana  

Koneksi  matematis SLT dalam melaksanakan rencana sebagai berikut. SLT menggunakan prinsip 

matematika pada masalah untuk menyatakan fakta matematika secara aljabar. SLT menggunakan keterkaitan 

fakta matematika pada masalah dengan prinsip matematika yang dimiliki untuk menyatakan prinsip matematika 
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dalam fakta pada masalah secara aljabar. Menggunakan beberapa prinsip matematika yang dimiliki untuk 

memeroleh prinsip matematika yang lain yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan 

algoritma atau prosedur matematika tertentu untuk memeroleh penyelesaian masalah. Menggunakan operasi 

hitung untuk memeroleh penyelesaian akhir dari masalah. 

Koneksi  matematis SPT dalam melaksanakan rencana menggunakan keterkaitan prinsip matematika 

pada masalah dengan prinsip matematika yang relevan untuk menyatakan persamaan fakta matematika dari 

fakta matematika yang lain secara aljabar. Menggunakan keterkaitan persamaan fakta matematika yang 

diperoleh dengan prinsip matematika yang relevan untuk menyatakan prinsip matematika dalam fakta 

matematika secara aljabar. Menggunakan algoritma matematika untuk memeroleh persamaan yang diperlukan 

untuk menjawab pertanyaaan. Menggunakan operasi hitung untuk memeroleh penyelesaian akhir dari masalah. 

Perbedaan Koneksi  matematis SLT dan SPT dalam melaksanakan rencana penyelesaian terletak pada 

variabel yang digunakan pada persamaan yang dibuat.   

d. Tahap Memeriksa Kembali 

Aktivitas SLT dan SPT dalam memeriksa kembali jawaban hasil penyelesaian masalah yaitu memeriksa 

kembali prinsip-prinsip matematika yang digunakan, memeriksa kembali langkah-langkah yang sudah 

dikerjakan, memeriksa kembali hasil operasi hitung aljabar yang sudah dilakukan menggunakan keterkaitan 

konsep dengan algoritma dan operasi hitung. SLT dan SPT tidak menggunakan keterkaitan prosedur yang sudah 

digunakan dengan prosedur matematika yang lain untuk memeriksa jawaban yang diperoleh.   

Tidak terdapat perbedaan yang berarti koneksi matematis SLT dan SPT dalam memeriksa kembali 

penyelesaian. Kedua siswa sama-sama memeriksa kembali langkah-langkah yang sudah dikerjakan, memeriksa 

kembali hasil operasi hitung aljabar yang sudah dilakukan menggunakan algoritma dan operasi hitung tertentu.  
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Kajian karakter menjadi menarik dalam proses pembelajaran. Hal ini dilandasi oleh 

pemikiran bahwa salah satu hal penting dalam menghadapi tantangan global adalah 

karakter. Karena itu membahas masalah karakter menjadi sangat penting dalam 

pendidikan menghadapi dunia global. Tulisan ini membahas strategi mewujudkan 

nilai-nilai karakter dalam belajar matematika melalui pembelajaran kreatif.  

Pembelajaran kreatif yang dibahas antara lain: pembelajaran bermakna, pembelajaran 

berbasis lingkungan, dan pembelajaran untuk pengembangan berpikir. Dengan 

pembelajaran kreatif  dapat menumbuhkan karakter siswa: peduli, amanah, gigih, 

inovatif, kerja keras, kemandirian, kreatifitas, kritis, menghargai pendapat orang lain,  

dan menghormati perbedaan pendapat. 

   

Kata kunci: pembelajaran kreatif, nilai-nilai karakter, belajar matematika 
 

Pada dekade terakhir masalah karakter menjadi pembahasan yang sangat intensif di dunia pendidikan. 

Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa untuk membangun peradaban yang baik di era global hanya bisa 

dilakukan melalui pembentukan karakter yang baik.  Beberapa ahli telah menekankan peranan pendidikan 

sangat penting dalam membentuk karakter manusia (Lickona, 2003; Chapman, 2011; Narvaez & Lapsley, 2006; 

Bercowitz & Bier, 2005). 

Lickona (2003) menjelaskan bahwa ada sepuluh nilai-nilai utama dalam membentuk karakter yang 

baik, meliputi wisdom (kebijaksanaan), justice (keadilan), fortitude (ketabahan), self-control (penguasaan diri), 

love (memiliki rasa cinta), positive attitude (sikap positif), hard work (kerja keras), integrity (integritas), 

gratitude (sikap mau berterimakasih kepada orang lain), dan humility (kerendahan hati). Lebih lanjut Lickona 

menegaskan bahwa nilai-nilai utama yang membentuk karakter tersebut perlu dikembangkan di sekolah. Hal ini 

bisa dilakukan dalam kegiatan penanaman nilai-nilai secara periodik, bisa mingguan, bulanan, dan tahunan. 

Sekolah juga perlu mengembangkan model penanaman nilai-nilai tersebut melalui kurikulum pendidikan di 

sekolah. Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah akan menjadi lebih 

efektif jika dilakukan secara bersama dan komprehensif.     

Chapman (2011) menyarankan agar penanaman nilai-nilai karakter di sekolah diwujudkan dalam 

bentuk pendidikan karakter.  Lebih lanjut, Chapman menjelaskan sebagai berikut.  

The main idea of Character Education is to improve the behavior and attitudes of students at  school. 

According to Charac-ter Education, the application of social-emotional and character development 

(SECD) in classrooms is about teaching, practicing, and modeling essential personal and civic life habits 

and skills that are almost universally understood as making people good human beings 

Pendidikan karakter digunakan untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku dan 

sikap siswa di sekolah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pendidikan karakter kepada siswa 

di sekolah, salah satu yang utama adalah modeling.  Hal ini ditegaskan oleh Chapman (2011) seperti berikut. 

Many different strategies have been developed to continue to improve the design of the  program. 

Modeling is a main component to the success of Character Education. Another successful idea is to have 

the students help write the rules for the classroom. Students can pick important character traits such as 

fairness, respectfulness, and honesty that they all feel are important to follow. Other constructive 

strategies proven effective for teaching Character Education include: direct instruction, cooperative 

learning, role playing, and service projects. 

Pendidikan karakter bisa dilakukan secara terintegrasi dalam praktik pembelajaran. Siswa bisa diajak untuk 

membangun kesepakatan bersama dengan menuliskan aturan-aturan yang memuat nilai-nilai karakter yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran, misalnya dalam diskusi harus menghargai pendapat orang lain, harus 

menghormati orang lain, harus jujur, dan harus adil.  
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Narvaez & Lapsley (2006) menekankan pentingnya mengintegrasi-kan pendidikan karakter ke dalam 

praktik pembelajaran. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan 

karakter siswa. Guru juga perlu memberikan porsi yang cukup untuk memasukkan nilai-nilai karakter yang baik 

kepada siswa baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bercowitz & Bier (2005) mengaji praktik 

pendidikan karakter guru di sekolah. Guru perlu mendapatkan “cara” mengintegrasikan pendidikan karakter ke 

dalam praktik pembelajaran di kelas, juga perlu ada upaya peningkatan kesadaran guru terhadap pentingnya 

mengintegrasikan pendidikan karakter ke praktik pembelajaran.  

Pendidikan karakter semakin dirasakan penting seiring perkembangan tantangan kehidupan. Pada saat 

ini, hampir setiap hari siswa dihadapkan pada informasi-informasi yang “tidak jarang” menunjukkan karakter 

“tidak baik”, seperti yang ditayangkan di sinetron, film, pertunjukan langsung, dan sebagainya. Demikian pula 

berbagai perilaku negatif sering disaksikan oleh siswa melalui berbagai media, seperti adanya tawuran pelajar, 

tawuran suporter, tindakan anarkis, keterlibatan dalam narkoba, dan sebagainya.  Berdasarkan beberapa temuan 

tentang pentingnya pendidikan karakter dan tantangan yang dihadapi oleh siswa, maka perlu ada upaya 

sistematis untuk membangun karakter yang baik dan sekaligus membentengi siswa dari berbagai pengaruh 

negatif. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pendidikan tingkat rendah sampai tingkat 

tinggi. Tulisan ini menyajikan beberapa gagasan pembelajaran kreatif untuk menumbuhkan karakter yang baik 

pada siswa, antara lain pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis lingkungan, pembelajaran untuk 

pengembangan berpikir. 

 

PEMBELAJARAN BERMAKNA  

Subanji (2013) menjelaskan bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses sistematis dan 

terencana yang dirancang oleh pembelajar (guru) untuk membelajarkan siswa sehingga siswa mampu: (1) 

mengonstruksi pengetahuan (materi) baru melalui pengaitan dengan pengetahuan lama, (2) memahami materi 

lebih dari sekedar tahu, (3) mampu menjawab apa, mengapa, dan bagaimana; (4) menginternalisasi pengetahuan 

ke dalam diri sedemikian hingga membentuk perilaku, dan (5) mengolah perilaku menjadi karakter diri. 

Karakter sebagai target akhir dalam pembelajaran bermakna dan sebagai bentuk enkapsulasi dari proses belajar.  

Karena itu pembelajaran bermakna sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Subanji (2014) melakukan 

revitalisasi pembelajaran bermakna disajikan seperti berikut  

 

Gambar 1.1 Diagram Revitalisasi Pembelajaran Bermakna 

Dalam pembelajaran bermakna, peranan guru adalah (1) mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

pengetahuan lama yang dimiliki oleh siswa, (2) menjadi pembangkit belajar, (3) memberikan scaffolding ketika 

dibutuhkan oleh siswa, dan (4) menjadi pemicu berpikir bagi siswa. Proses pembelajaran bermakna dilakukan 

dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan awal siswa. Dalam hal ini peran guru 

adalah merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki siswa.  

Guru sebagai pembangkit belajar dimaknai dengan “intervensi” guru  dalam suatu proses pembelajaran 

diarahkan untuk menjadikan siswa lebih suka belajar  dan giat belajar. Guru sebagai pemberi scafolding 

(bantuan secukupnya) ketika siswa mengalami kesulitan dalam mengosntruksi atau memecahkan masalah. Guru 

juga perlu berperan dalam memicu siswa untuk berpikir. Dalam hal ini guru perlu memfasilitasi siswa dengan 
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berbagai tantangan yang dapat memicu berpikir, antara lain melalui masalah tidak terstruktur, masalah 

kontesktual,  dan lembar aktifitas yang menantang siswa.   

Karakter yang terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran bermakna antara lain: peduli, amanah, 

gigih, inovatif, kerja keras, kemandirian, kreatifitas, kritis, menghargai pendapat orang lain,  dan menghormati 

perbedaan pendapat. Kerja keras dan kemandirian terbentuk dari 

komponen learning by doing. Belajar yang dilakukan dengan beraktivitas 

akan mendorong siswa untuk bekerja keras dan lebih mandiri. Ketika 

siswa belajar tentang materi waktu dengan mempelajari posisi masing-masing 

jarum jam, tidak cukup jika siswa hanya ditunjukkan dengan gambar jam 

dan posisi jarum jamnya. Siswa perlu membuat jam beserta ketiga 

jarumnya, sekaligus untuk mempraktikkannya. Guru bisa memanfaatkan 

kardus bekas untuk memfasilitasi siswa membuat miniatur jam. 

Dengan demikian siswa bisa memahami lebih dari sekedar tahu 

mengapa jam memiliki tiga jarum, bagaimana hubungan ketiga jarum jam tersebut, dan bagaimana membaca 

waktu ketika posisi jarum jam sudah diketahui, bagaimana kalau posisi jarum jam diubah. Siswa menjadi 

mandiri, kritis dan kreatif dengan mengembangkan media dan mempraktikkannya. Semua aktifitas siswa akan 

bermakna  dan pada akhirnya siswa bisa membanggakan produk sendiri.  

Kegiatan kritis, saling menghargai dan menghormati perbedaan terjadi pada kegiatan pembelajaran 

kooperatif. Siswa yang belajar dalam kelompok, akan terjadi interaksi berpikir 

satu siswa dengan siswa lain. Siswa seringkali beradu argumen dalam proses 

diskusi. Perbedaan pendapat harus mereka selesaikan dengan cara yang baik, 

perlu saling menghargai pendapat dan saling menghormati temannya yang 

sedang berargumen.  

Contoh lain dari  pembelajaran bermakna yang menumbuhkan kerja 

keras dan kreatif adalah pembelajaran membuat grafik fungsi linear. Guru 

memfasilitasi siswa dengan lembar kerja dan media yang berupa keras 

manila, benang, dan malem (untuk menempel benang).  Begitu diberikan 

lembar kerja, siswa langsung merespon dengan mempelajari masalah yang ada di Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Siswa memahami apa yang diinginkan dalam lembar kerja dan merencanakan penyelesaian. Mereka mencoba 

mengerjakan secara bersama-sama.  

Ketika siswa sudah memahami maksud dari masalah di LKS, 

mereka mencoba melanjutkan mengambil media kertas karton. Karena 

diminta menggambar grafik fungsi, sementara dalam media kertas karton 

belum ada skalanya, maka siswa mencoba membuat skala dengan 

memanfaatkan penggaris yang dimilikinya.  

Ada satu kelompok yang tidak memiliki penggaris, sementara 

mereka harus membuat skala yang sama pada kertas karton. Ada seorang 

siswa yang mencoba membuat inisiatif dengan menggunakan tutupnya 

ballpoin untuk membuat skala. Setelah menyusun skala, siswa 

melanjutkan dengan menentukan dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi 

yang diberikan. Siswa ternyata lebih menyukai menentukan dua titik dengan mencati titik potong sumbu-X dan 

titik potong sumbu-Y.  Kegiatan tersebut mencerminkan praktik pembelajaran bermakna yang dapat 

menumbuhkan karakter baik pada diri siswa. 
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PEMBELAJARAN BERBASIS LINGKUNGAN 

Pembelajaran berbasis lingkungan dilandasi oleh dua pemikiran, yakni ilmu pengetahuan dibangun dari 

fenomena alam (termasuk lingkungan) dan ilmu pengetahuan terbentuk karena adanya kemampuan berpikir dari 

manusia . Pertama, pada dasarnya ilmu pengetahuan banyak yang dikonstruksi dari fenomena alam yang terjadi 

di lingkungan. Dari fenomena yang terjadi di alam dan di masyarakat dikaji berdasarkan berbagai disiplin ilmu, 

sehingga memunculkan materi-materi yang ada di bidang studi yang sekarang menjadi mata pelajaran di 

sekolah.  Sebagai contoh fenomena gaya, percepatan, dan massa dikonstruksi menjadi Hukum Newton yang 

selanjutnya berkembang dalam fenomena lain di Mata Pelajaran Fisika. Di matematika,  bilangan dikonstruksi 

dari fenomena membilang banyaknya suatu objek yang dikenal dengan bilangan asli. Ketika fenomena 

menuntut adanya penjumlahan dan pengurangan banyaknya objek, maka muncul konsep operasi bilangan. 

Berikutnya berkembang ke bilangan cacah, bilangan bulat, sampai bilangan rasional, irasional, dan imajiner 

yang didasari oleh fenomena “pola”.  Perkembangan bilangan beserta sifat-sifatnya berkembang terus dan 

menjadi materi utama di bidang studi matematika. Proses membangun ilmu pengetahuan seperti ini juga terjadi 

di bidang studi yang lain: bahasa, ekonomi,  geografi, sosiologi, teknik, dan lain-lain. Karena itu sangat penting 

untuk membangun pembelajaran dengan memanfaatkan fenomena alam dan lingkungan.  

Kedua, ilmu pengetahuan terkonstruksi dari olah pikir manusia. Ilmu pengetahuan dibangun karena 

manusia memiliki kemampuan berpikir. Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai pikiran bisa melakukan 

aktifitas mengonstruksi, mengolah, menganalisis, dan memutuskan suatu fenomena sedemikian hingga menjadi 

imu pengetahuan. Proses berpikir terus berkembangan sehingga menghasilkan perkembangan peradaban. 

Karena itu ilmu pengetahuan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan pemikiran manusia 

terhadap fenomena alam dan sosial yang sering disebut dengan lingkungan.   

Pembelajaran berbasis lingkungan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pembelajaran yang 

dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan untuk membentuk pengetahuan pada peserta didik. Dalam hal ini 

peserta didik diperankan sebagai manusia yang aktif berpikir untuk membangun ilmu pengetahuan dari 

lingkungannya yang berwujud fenomena alam dan sosial.   Peran peserta didik sebagai pembangun pengetahuan 

perlu dikondisikan dalam proses pembelajaran, antara lain dengan: (1) memanfaatkan lingkungan untuk 

membelajarkan peserta didik, (2) mengonstruksi  lingkungan untuk pembelajaran, dan (3) menghadapkan 

peserta didik pada masalah-masalah yang dibangun dari lingkungan. 

Memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 

mendorong siswa untuk menggali nilai-nilai luhur di masyarakat selanjutnya dikonstruksi menjadi pengetahuan 

bermakna dan akhirnya menjadi karakter. Sebagai contoh masyarakat Indonesia yang terkenal dengan gotong 

royong dikonstruksi menjadi pembelajaran kooperatif untuk saling membantu sesama manusia dalam mencapai 

tujuan bersama. Fenomena banjir yang melanda berbagai daerah di Indonesia dapat dikonstruksi untuk 

pembelajaran bagi siswa tentang pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengajak peserta didik untuk mengkritisi proses terjadinya banjir, penyebab banjir, dan bagaimana mengatasi 

banjir. Fenomena munculnya “Gojek” dapat dikonstruksi sebagai bahan belajar bagi siswa akan pentingnya 

aplikasi internet untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan jaringan. Masih banyak fenomena lain yang 

dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dalam menghadapi kenyataan dunia global yang “benar-benar” melaju 

dengan pesat, seperti munculnya pasar-pasar modern yang menggusur pasar tradisional, munculnya “waralaba” 

di berbagai segmen kehidupan yang menjadi ancaman bagi toko-toko yang tersebar di masyarakat, munculnya 

toko on-line yang semakin “memanjakan” masyarakat dan mengancam toko tradisional, dan bahkan sangat 

mungkin terbentuknya layanan “maya” (termasuk pendidikan) yang akan mengancam generasi  mendatang.  

Semua fenomena tersebut perlu dikelola oleh guru menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta 

didik, sehingga mampu menghadapi perubahan peradaban atau bahkan menjadi pelaku dalam perubahan 

peradaban. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemas fenomena tersebut menjadi “masalah nyata” yang harus 

diselesaikan secara kreatif oleh peserta didik. Banyak solusi yang mungkin dimunculkan oleh peserta didik 

untuk menghadapi masalah tersebut dan inilah karakter kreatif yang sangat penting harus dimiliki oleh peserta 

didik. Pentingnya memberikan masalah yang memiliki banyak solusi telah ditekankan oleh Schukajlow dan 

Krug (2014), bahwa masalah yang memiliki banyak solusi dapat meningkatkan kreatifitas peserta didik. Lebih 

lanjut Schukajlow dan Krug (2014) menegaskan bahwa menggunakan masalah dunia nyata bagi siswa berarti 

belajar bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan (matematika) dan membangun model (matematika) 

dalam kehidupan peserta didik saat ini dan masa yang akan datang.  

Pembelajaran berbasis lingkungan pada dasarnya mengajak, mendorong, dan memfasilitasi siswa untuk 

menemukan atau membangun pengetahuan melalui proses interaksi dengan lingkungan atau melalui masalah 

yang dikemas dari situasi lingkungan. Dalam praktiknya pembelajaran berbasis lingkungan bisa melalui 

problem based learning, inquiry, contextual teaching and learning (CTL), Realistic Mathematics Education 

(RME), saintifik, dan sebagainya. Pentingnya pembelajaran problem based learning, inquiry, dan CTL telah 

dibahas oleh Ahda (2016). Dari hasil kajiannya, Ahda (2016) menekankan perlunya mengajak siswa untuk 

menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari, siswa perlu terlibat secara aktif dalam proses menemukan 
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konsep dan pemecahan masalah yang dikonstruksi dari praktik kehidupan.   Cheng (2013) menekankan perlunya 

pemanfaatan context dunia nyata untuk membangun masalah matematika untuk proses pembelajaran, yang telah 

familiar dikenal dengan istilah realistic mathematics education (RME). Dalam RME, matematika dipandang 

sebagai aktifitas manusia yang menghubungkan matematika dengan realitas. Realitas mengacu pada matematika 

yang relevan dengan situasi sehari-hari dan situasi masalah nyata dalam pikiran siswa.   

 Pembelajaran berbasis lingkungan sebagi bentuk aktualisasi dari pembelajaran berbasis kehidupan. 

Bahwa peserta didik perlu dihadapkan pada masalah riil dalam kehidupan yang bisa dikonstruksi menjadi 

pengetahuan dan akhirnya dapat membentuk karakter siswa. Dalam hal ini pengetahuan “tidak hanya” sebagai 

konstruksi prosedur atau hafalan terhadap suatu fenomena, tetapi pengetahuan dibentuk oleh siswa melalui 

“masalah” dalam kehidupan yang bermakna dan menjadi bagian dari proses kehidupannya yang harus 

senantiasa dicarikan pemecahan. Keterampilan memecahkan masalah secara kreatif menjadi bagian karakter 

penting yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dunia global yang berlangsung sangat cepat dan 

dinamis. 

 

PEMBELAJARAN UNTUK PENGEMBANGAN BERPIKIR 

Pada dasarnya pendidikan untuk mengembangkan tiga unsur yang ada dalam diri manusia: (1) cipta, (2)  

rasa, dan (3) karsa. Subanji dkk (2014) menjelaskan bahwa unsur cipta (budi) berkenaan dengan akal (rasio) 

yang terkait dengan muncul dan berkembangnya ilmu (science) dan teknologi. Unsur rasa (estetika) akan 

menimbulkan nilai seni (art). Dengan rasa itu manusia menilai mana yang indah dan mana yang tidak indah. Ini 

terkait dengan “nilai keindahan”. Unsur karsa akan menimbulkan etika atau moral. Dengan karsa itu manusia 

menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini terkait dengan “nilai kebaikan” atau “nilai moral”.  

Akal manusia yang teraktualisasi dalam bentuk berpikir memiliki peran sangat penting untuk menilai 

mana yang benar dan mana yang tidak benar berdasarkan kenyataan yang diterima oleh akal. Berpikir juga 

terkait dengan suatu proses konstruksi pengetahuan. Pembentukan pengetahuan terjadi secara terus menerus 

dalam konteks belajar melalui proses berpikir. Karena itu guru perlu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

berpikirnya.  

Pengoptimalan unsur akal budi pada diri manusia tercermin dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Penemuan baru dalam bidang teknologi sebagai cerminan perkembangan akal budi telah membawa 

manusia semakin menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya hanya ada dalam angan-angan. 

Perkembangan internet dan pemanfaatannya dalam bentuk aplikasi telah merambah di berbagai lini kehidupan 

menunjukkan adanya perkembangan akal budi manusia karena berpikir. Ini berarti pengembangan berpikir 

manusia sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran.  

Menurut Piaget (Subanji, 2015), ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan, maka akan terjadi 

proses adaptasi. Pada saat beradaptasi, seseorang mengalami  dua proses kognitif, yaitu asimilasi dan 

akomodasi. Lebih lanjut proses asimilasi dan akomodasi divisualisasikan seperti  Gambar 1 berikut. 

   

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

Gambar 1. Terjadinya Proses Asimilasi dan Akomodasi 
              Menyatakan kesesuaian antara struktur masalah dan skema yang dimiliki 
          Menyatakan ketidaksesuaian antara struktur masalah dan skema yang dimiliki 

Asimilasi 

Struktur Masalah Skema  

Asimilasi 

Akomodasi 

Struktur Masalah Skema  

Integrasi 

Akomodasi 



Seminar Nasional PendidikanMatematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

  

864 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Pada proses asimilasi, struktur masalah sudah sesuai dengan struktur berpikir (skema) yang dimiliki 

oleh siswa, sehingga stimulus tersebut dapat diinterpretasi secara langsung oleh siswa. Dalam hal ini terjadi 

pengintegrasian stimulus ke dalam skema yang sudah dimiliki.  Ketika struktur masalah belum sesuai dengan 

skema yang dimiliki, maka akan terjadi proses modifikasi skema lama atau pembentukan skema baru sehingga 

struktur masalah dapat diintegrasi ke skemanya. Dalam proses pemecahan masalah, kedua proses, asimilasi dan 

akomodasi bisa terjadi secara bersama-sama.  

Dalam proses pembelajaran kreatif, hal penting yang harus dilakukan oleh guru adalah memfasilitasi 

siswa untuk berpikir. Peserta didik dikatakan mengalami belajar jika mereka melakukan proses berpikir. Dalam 

hal ini bisa terjadi konstruksi konsep dan pemecahan masalah melalui proses analitis, kritis, dan kreatif. Karena 

itu pemberian masalah (yang menantang dan terjangkau) menjadi hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Guru perlu memfasilitasi peserta diidk dengan memberi masalah untuk dianalisis, dikritisi, dan 

dicarikan solusinya secara efisien dan efektif. Pemberian masalah yang menantang dan terjangkau dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu, daya juang untuk menyelesaikan, pantang menyerah, dan terbentuk karakter 

kritis dan kreatif.  

Pembelajaran untuk pengembangan berpikir dapat diaplikasikan antara lain melalui pemecahan 

masalah, problem based learning, problem posing, problem creating. Pemecahan masalah menjadi menarik 

untuk diberikan kepada peserta didik, karena dapat menumbuhkan berpikir tingkat tinggi melalui masalah non 

rutin. Peserta didik akan mengembangkan strategi, mengeksplorasi alternatif-alternatif yang mungkin untuk 

penyelesaian, dan pengambilan keputusan atas solusi yang efisien dan efektif. Problem based learning ditandai 

dengan pemberian masalah ill-structured kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sedemikian hingga 

peserta didik dapat mengonstruksi konsep-konsep yang ada pada masalah dan mencari solusi yang sesuai. 

Problem posing dilakukan dengan memfasilitasi siswa untuk mengajukan masalah baik dalam konteks 

pemecahan masalah maupun dalam konteks mengonstruksi konsep. Problem creating merupakan pembelajaran 

yang dilakukan dengan memberikan masalah kepada peserta sekaligus diantisipasi jawabannya dan jawaban 

peserta didik digunakan untuk mengembangkan pertanyaan berikutnya. Proses tersebut berlangsung secara terus 

menerus sehingga peserta didik berkembang proses berpikirnya dan akan terbentuk karakter kerja keras, pantang 

menyerah (tangguh), kritis dan kreatif.  
 

SIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa pembelajaran kreatif untk menumbuhkan karakter 

peserta didik dapat dilakukan melalui pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis lingkungan, dan 

pembelajaran berorientasi pada pengembangan berpikir. Penerapan pembelajaran kreatif antara lain melalui 

problem based learning, inquiry, problem posing, problem creating, realistic mathematics education, dan 

contextual teaching and learning. Penerapan pembelajaran kreatif  dapat mewujudkan karakter siswa yang 

meliputi kerja keras, tangguh, mandiri, kreatif, kritis, saling menghargai dan menghormati perbedaan. 
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Education is very influential on the development and progress of a nation. Education is a means and means in 

the strategic development of human resources. Therefore, an education in Indonesia must have quality and the 

quality of learning. In the world of education, especially in math there's also a teacher who taught only by 

means of lectures so that students are less active in the lesson. So that students can interact with other students, 

it can be applied to a model of cooperative learning, ie learning model Team Assisted Individualization (TAI). 

Team assisted learning model Individualization (TAI) can provide opportunities for students to develop in 

accordance with the level of teaching individuals or small groups. The standard of teaching varies, provide the 

opportunity for a teacher to repeat the lesson until a couple of times or just provide a brief repetition of the 

material during the presentation made by the teacher. This study aims to determine how the influence of the 

learning model Team Assisted Individualization (TAI) tehadap result of learning mathematics sequence and 

series of material class XI student of SMK Accounting Prapanca 2 Surabaya. The sampling technique is random 

sampling, the sample obtained is class XI AK 3 as the experimental class by learning model Team Assisted 

Individualization (TAI) and XI classes AK 1 by conventional learning models. The study was conducted with 

pretest, implement learning models, and ending with the posttest. Based on the research results, obtained an 

average value of 59.62 pretest experimental class and control class 56.75. While the average value of 89.50 

posttest experimental class and control class 87.14. Pretest and posttest learning outcomes 

keduakelasberdistribusi danmemilikivarians same normal. Padaujihipotesis (ujikesamaandua average) showed 

that t_hitung> t_tabel ie 8.7496> 1.9955 so H0ditolak. Therefore, it can be concluded that the average learning 

outcomes between experimental class that uses the learning Team Assisted Individualization (TAI) is better 

than the average results of classroom learning control using conventional learning models. 

 
Keywords: Learning, Team Assisted Individualization, Learning Outcomes 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. 

Pendidikan adalah sarana dan wahana yang strategis didalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena 

itu suatu pendidikan di Indonesia harus mempunyai kualitas dan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran tidak 

akan mungkin tercapai tanpa performansi siswa yang peka, kritis, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, 

sebab menurut Guthrie dan Reed (dalam Rosjid, 2003:1) [1], siswa merupakan salah satu sumber daya manusia 

yang menentukan mutu pembelajaran. 

Degeng (1989) [2] menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya membelajarkan 

pembelajar (anak, siswa, peserta didik). pengertian lain tentang pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh 

pebelajar (guru, instruktur) dengan tujuan untuk membantu siswa agar bisa belajar dengan mudah (Setyosari & 

Sulton, 2003) [3]. Jadi Pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen 

sehingga setiap pendidik harus memahami sistem pembelajaran melalui pemahaman tersebut, minimal setiap 

guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Tujuan pembelajaran merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari waktu ke waktu tujuan 

pembelajaran perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan perkembangan siswa. 

Oleh karena itu guru sebagai pengelola pembelajaran diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat dunia pendidikanpun perlu 

mengadakan inovasi atau pembaharuan dalam berbagai bidang termasuk dalam strategi pelaksanaannya. Dalam 

mata pelajaran matematika di SMK Prapanca 2 Surabaya, sebagian besar siswa kurang bersemangat dalam  

belajar, hal ini ditunjukkan dengan adanya sedikit siswa yang aktif dalam bertanya kepada guru, menjawab 

pertanyaan dari guru, maupun memberikan komentar terhadap jawaban temannya. Kegiatan pembelajaran lebih 

cenderung pada penyampaian materi melalui demonstrasi, langkah-langkah penyelesaian soal oleh guru dan 

dilanjutkan kegiatan pengerjaan latihan soal oleh siswa. Agar siswa bisa berinteraksi dengan siswa yang lain 

maka guru harus menerapkan model pembelajaran yang kooperatif sehingga dapat memotivasi siswa dan siswa 

dapat saling tanggung jawab. Seorang guru mempunyai strategi pembelajaran yang menarik sehingga dapat 

menarik belajar siswa. 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah hanya dipilih untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan 

membentuk pribadi peserta didik serta berpedoman pada perkembangan IPTEK. Atas dasar hal tersebut 

seharusnya guru dapat mengajar, tidak hanya sekedar menyampaikan materi dan keterampilan matematika tetapi 

juga menanamkan nilai matematika dalam diri siswa. Diharapkan siswa dalam belajar matematika adalah 

mencapai kedewasaan dalam berfikir, bersikap dan bertindak bukannya putus asa jika tidak bisa mengerjakan 

dengan benar.  

Di SMK Prapanca 2 Surabaya sebagian besar siswa beranggapan bahwa pelajaran matematika merupakan 

pelajaran yang sangat sulit dan rumit, sehingga siswa malas mempelajarinya. Selain itu banyak siswa yang 

merasa bosan, sama sekali tidak tertarik dan bahkan merasa benci terhadap matematika karena guru hanya 

mengajar dengan metode ceramah. Pembelajaran matematika hanya diajarkan cenderung pada pencapaian target 

kurikulum dan buku pegangan guru saja, bukan pada pemahaman yang dipelajari. siswa cenderung 

menghafalkan konsep-konsep matematika yang diberikan pendidik dan yang sesuai dalam buku, tanpa 

memahami maksud dan isinya. 

Pada kenyataannya di SMK Prapanca 2 Surabaya masih banyak kita jumpai guru dalam mengajar 

matematika masih banyak yang menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah). Dalam 

pembelajaran konvensional kegiatan belajar mengajar banyak didominasi oleh guru, sehingga yang aktif adalah 

guru. Dengan demikian siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan, memperhatikan dan mencatat apa yang 

diterangkan oleh guru. Hal ini dapat menyebabkan siswa cenderung malas berfikir untuk mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru dan tidak sedikit siswa yang merasa jenuh dalam mengikuti pelajaran matematika. 

Seharusnya guru mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang menyenangkan. Untuk dapat hasil 

belajar yang lebih baik, maka kegiatan pembelajaran matematika di SMK Prapanca 2 Surabaya dilakukan 

dengan cara yang menarik dan dapat dinikmati oleh siswa dan guru, khususnya untuk siswa kelas XI Akutansi. 

Hasil belajar yang diperoleh pada saat pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional sangat 

menurun dan siswa cenderung malas dalam pembelajaran.  

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka perlu dicarikan model pembelajaran 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika, serta 

pembelajaran yang menarik yaitu dengan menggunakan model pembelajaran sehingga dapat menarik siswa dan 

meningkatkan semangat belajar siswa di SMK Prapanca 2 Surabaya. Misalnya dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Strategi-strategi seperti ini dapat membantu siswa dalam 

belajar matematika. 

Model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berkembang pada taraf pengajaran yang sesuai dengan individual atau kelompok kecil. Taraf pengajaran 

tersebut bervariasi, memberikan kesempatan kepada seorang guru untuk mengulang pelajaran sampai beberapa 
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kali atau sekedar memberikan pengulangan singkat dari materi selama presentasi langsung yang dilakukan oleh 

guru. Sedangkan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) membuat siswa mengerjakan 

sebagian besar tugas-tugas rutin yang sering kali membelenggu para guru. Para siswa saling memeriksa hasil 

kerja mereka dan melanjutkan pelajaran dalam materi tersebut. Hal ini sangat penting karena dapat segera 

memberikan umpan balik yang dibutuhkan para siswa dan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang sering 

kali dapat diselesaikan dalam kelompok atau dijawab oleh guru apabila memang diperlukan bantuan. Dalam 

penilaian model Team Assisted Individualization (TAI) yaitu guru memberikan penilaian berdasarkan peserta 

didik yang secara individu mengerjakan tugas tersebut, menentukan tujuan bersama para siswa dan menilai 

mereka secara subjektif terhadap apa yang telah mereka capai (Steve Parsons: Guru Matematika). 

Dari uraian maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ”Pengaruh model pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) terhadap hasil belajar matematika materi Barisan dan Deret siswa kelas 

XI Akutansi SMK Prapanca 2 Surabaya”. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen dilakukan dengan maksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu 

perlakuan (Arikunto, 2013:9) [4].  

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi SMK Prapanca 2 Surabaya. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik grup random sampling, sehingga terpilih kelas XI AK 3 sebagai kelas 

eksperimen dan XI AK 1 sebagai kelas kontrol.  Setelah terpilihnya kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka 

pada kedua kelas peneliti memberikan perlakuan pembelajaran yang berbeda.  Pada kelas eksperimen peneliti 

memberikan perlakuan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI), sedangkan pada kelas 

kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. tes digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pembelajaran, sedangkan dokumentasi digunakan untuk 

mendokumentasikan nilai ulangan harian matematika siswa sebagai kelas eksperimen. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah lembar tes berupa pre-test dan  post-test yang berisi 5 item 

soal berbentuk uraian dan check-list. Prosedur penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap penyajian. Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam penelitian, seperti menyusun perangkat penelitian(Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa, Media Interaktif), merancang instrumen penelitian (lembar tes, dan check-list)menguji 

coba instrumen penelitian untuk mengetahui kelayakan soal tes yang akan diberikan dengan menggunakan uji 

validitas dan uji realibilitas. Tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan proses pembelajaran pada kedua kelas 

dengan perlakuan yang berbeda sesuai kelasnya, kemudian memberikan post-test (tes akhir) pada kedua kelas 

setelah diberikan perlakuan. Pada tahap penyajian, peneliti melakukan analisis data dan penyelesaian laporan 

penelitian. 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

normalitas, uji homogenitas, dan hipotesis. Uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan pada data awal yang 

berupa hasil pre-test matematika siswa. Uji nornalitas dilakukan dengan uji chi kuadrat dan uji homogenitas  

dilakukan dengan uji  Bartlett. Data akhir berupa hasil post-test dilakukan analisis   pengujian hipotesis. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata satu pihak, yakni uji pihak kanan dengan 

menggunakan uji-t.  
 

III. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMK Prapanca 2 Surabaya. Data penelitian yang telah 

diperoleh adalah hasil pre-test siswa sebagai data awal dan hasil post-test sebagai data akhir. Berdasarkan data 

yang telah terkumpul diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Analisis Data Awal  

Dalam analisis data awal, data penelitian yang dianalisis adalah hasil pre-test. Hasil pre-test digunakan untuk 

mengetahui kondisi awal hasil belajar siswa sebelum dilakukan penelitian. Analisis data awal ini terdiri dari 

uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Adapun hasil 

analisis data awal ini adalah sebagai  berikut: 

a. Pengujian Normalitas Data Awal 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji chi kuadrat sehingga diperoleh 

hasil seperti yang disajikan pada tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen 

Kelas α dk 
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Eksperimen 0,05 3 7,815 6.5281 

Kontrol 0,05 3 7,815 2.3538 

 
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data awal diperoleh bahwa  kelas eksperimen sebesar 

6.5281  sedangkan  kelas kontrol sebesar 2.3538. Karena maka  diterima. Jadi, data 

sampel kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 
b. Pengujian Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel yang diambil memiliki kondisi awal 

yang sama atau homogen. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji bartlett. Uji homogenitas ini dilakukan 

dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Hasil perhitungan uji 

homogenitas data awal disajikan pada tabel 2 sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Awal 

Populasi n S2 
  

Eksperimen 32 28,5156 
1,2076 1,768 

Kontrol 37 46,0211 

 
Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data awal, diperoleh sbahwa , maka H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) memiliki varians 

yang homogen.  

 

2. Analisis Data Akhir (Post-test) 

Dalam analisis data akhir ini, data penelitian yang dianalisis adalah hasil post-test yang diberikan setelah 

kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) mendapatkan perlakuan pembelajaran yang berbeda. Hasil 

post-test ini digunakan untuk mengetahui kondisi akhir dari hasil belajar siswa yang diperoleh setelah 

diberikan perlakuan pembelajaran. Pada hasil post-test dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui untuk mengetahui simpulan dari hipotesis yang telah diajukan dalam rumusan 

masalah. Berikut hasil analisis yang diperoleh dari hasil post-test: 

 

a. Pengujian Hipotesis 

Analisis yang dilakukan pada data akhir (hasil post-test) adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji-t. Dalam analisis data akhir ini, uji-t yang digunakan adalah uji kesamaaan dua rata-rata satu pihak, yakni 

pihak kanan.Uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) yang digunakan adalah dengan menggunkan uji 

kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) yang memiliki populasi berdistribusi normal dan varians 

populasinya homogen. Berdasarkan hasil analisis pengujian kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel 5 sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata (Uji Pihak Kanan) 

Kelas Eksperimen Kontrol 

n 37 33 

 87,5946 76,2727 

 80,0255 46,0795 

 
8,0032 

 
5,9116 

 1,669 

 
Dari perhitungan uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) sepertiyang disajikan pada tabel 4.7 

diperoleh bahwa  sebesar 5,9116 dan sebesar 1,669 sehingga daerah penolakan H0 dapat 

digambarkan seperti gambar 1 berikut ini: 

 
IV. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Prapanca 2 Surabaya. Populasi penelitian kelas XI Akutansi yang 

terdiri dari tiga kelas yaitu XI AK 1, XI AK 2, dan XI AK 3. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, peneliti 
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melakukan tahap analisis awal data dari populasi dianalisis terlebih dahulu dengan uji normalitas dan 

homogenitas. Berdasarkan hasil analisis data dari hasil pretest yaitu uji normalitas diperoleh bahwa data 

berdistribusi normal karena pada seluruh data diperoleh  dengan dk = 3 dan . 

Pada uji homogenitas diperoleh  dengan dk = 3 dan  yang 

berarti populasi varians yang sama (homogen). Pemilihan sampel dilakukan dengan mengambil 2 dari 3 kelas 

secara acak menggunakan teknik random sampling. Setelah diambil secara acak diperoleh 2 kelas yaitu kelas XI 

AK 3 sebagai kelas eksperimen dan XI AK 1 sebagai kelas kontrol. 

Pada kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen diberi pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajran Team Assisted Individualization (TAI). Pada kelas kontrol diberi pembelajaran matematika 

dengan metode pembelajaran konvensional. Setelah diberikan pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda, 

diperoleh rata-rata hasil belajar matematika untuk kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) adalah 89,57 sedangkan kelas kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional adalah 87,14. Pada analisis data akhir menggunakan uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata. Data yang digunakan pada analisis data akhir adalah hasil nilai 

posttest. 

Hasil uji normalitas diperoleh data posttest berdistribusi normal karena diperoleh  

dengan dk = 3 dan . Sedangkan uji homogenitas yang diperoleh  

dengan dk = 3 dan  sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol) memiliki varians yang homogen. 

Hasil analisis data menujukkan bahwa kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) hasil belajarnya lebih baik dibandingkan kelas yang pembelajarannya 

menggunakan metode konvensional. Berdasarkan hasil uji kesamaan dua rata-rata menunjukkan bahwa   yakni  

dengan dk = 68 dan  yang berarti kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol, sehingga dapat 

pula disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) lebih baik 

daripada metode konvensional. 

Pada pembelajaran dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI), siswa dibagi ke 

dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Salah satu poin penting yang harus diperhatikan untuk 

membentuk kelompok yang heterogen di sini adalah kemampuan akademik siswa. Masing-masing kelompok 

dapat beranggotakan 4 – 5 orang siswa. Sesama anggota kelompok berbagi tanggung jawab. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) lebih menekankan pada penghargaan kelompok, 

pertanggungjawaban individu dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota 

kelompok. Sehingga siswa dapat bertanggungjawab dalam anggota kelompok tersebut. 

Pada pembelajaran kelas eksperimen guru berfungsi sebagai motivator dan fasilitator. Dalam pembelajaran 

ini keaktifan siswa lebih ditekankan sehingga akan menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional 

yang monoton membuat siswa menjadi kurang tertarik, bosan, kurang terfokus perhatiannya dan kurang 

termotivasi untuk belajar. 

 
V. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

Berdasarkan penelitian dan analisis data bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 89,50 dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 87,15. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

terhadap hasil belajar siswa matematika. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1.  Bagi Siswa 

a. Pada saat pembelajaran matematika siswa diharapkan lebih aktif sehingga dapat meningkatkan nilai 

matematika. 

b. Siswa diharapkan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa. 

c. Pada saat pembelajaran siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2.  Bagi Guru 

a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika. 

b. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi pembelajaran yang bervariasi. 
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c.   Guru termotivasi melakukan penelitian secara sederhana yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. 

3.  Bagi Peneliti Lain 

d. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

e. Dalam melakukan penelitian lanjutan diharapkan rancangan penelitian yang lebih kondusif, sehingga 

hasil penelitian yang diperoleh lebih dapat menunjukkan hasil yang lebih memuaskan. 
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Universitas merupakan salah satu tempat individu menjalani proses belajar mengajar. 
Berbagai tipe model pembelajaran yang diterapkan di tempat perkuliahan akan 
membawa dampak positif bagi perkembangan tumbuh kembang setiap individu 
pebelajar. Salah model pembelajaran yang sering digunakan adalah model 
pembelajaran secara konvensional dimana mahamahasiswa masih cenderung bersikap 
pasif selama proses belajar mengajar. Kecenderungan untuk mengemukakan pendapat 
dan pertanyaan masih dirasa kurang. Salah satu model pembelajaran yang mampu 
dijadikan jembatan teori dari kondisi ini melalui mengajukan pertanyaan yang 
dimiliki oleh mahasiswa, yang biasa dikenal dengan istilah question student have. 
Subjek untuk penelitian ini menggunakan kelas mahamahasiswa angkatan 2014 
program studi pendidikan matematika di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 
Analisa data yang digunakan peneliti sebagai pengolahan hasil penelitian ini adalah 
persamaan dua rata-rata satu sisi dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan analisa 
diperoleh nilai  sedangkan perolehan . Berdasarkan 

kondisi ini terlihat bahwa , yang mengartikan bahwa model 

pembelajaran melalui question students have dengan bantuan media interaktif mampu 
memberikan pengaruh hasil tes matematika untuk mahamahasiswa angkatan 2014 
kelas B. 

 

Kata kunci:model pembelajaran, qsh, media interaktif 

 
I. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia yang semakin pesat dan kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan sains (IPTEKS) menuntut setiap negara untuk menumbuhkan sumber daya manusia agar dapat terhindar 

persaingan global. Dalam upaya menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, setiap 

negara perlu memperhatikan permasalahan pendidikan yang ada karena melalui pendidikan generasi penerus 

bangsa yang berkarakter tercipta. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional merupakan usaha yang dilakukan secara sadar  guna mewujudkan sistem pembelajaran yang berpotensi 

menghasilkan generasi yang berguna bagi masyrakat, bangsa dan negara dengan nilai-nilai kepribadian dan 

keagamaan yang baik. 

Untuk mengimplementasikan terwujudnya generasi penerus bangsa yang sesuai dengan UU tersebut maka 

sudah seharusnya pemerintah membenahi sistem dan mutu pembelajaran di Indonesia melalui serangkaian 

proses belajar mengajar yang terwujud melalui komunikasi dua arah dan interaktif (Amri, 2015:18). Komponen 

yang terpenting dalam pembelajaran adalah pendidik, karena pendidik inilah yang memiliki peranan sebagai 

jalannya proses pembelajaran. Sebagai penentu jalannya pembelajaran, pendidik memiliki tugas untuk memilih, 

menetapkan, dan mengembangkan model pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan suasana 

komunikatif yang terjalin baik antara guru dengan mahasiswa. Komunikasi pembelajaran yang aktif mampu 

membuat mahasiswa untuk belajar lebih aktif, ekspresif dalam mengemukakan gagasan terbaru, mengemukakan 

pendapat, mahasiswa termotivasi dalam hal peningkatan kualitas kemampuan diri, serta apa yang menjadi tujuan 

proses pembelajaran dapat tercapai.Agar sasaran dan tujuan pendidikan dapat tercapai, maka ketepatan dalam 

memilih model pembelajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan oleh pendidik. 

Dalam model pembelajaran konvensional mahasiswa hanya mendengar serta menyimak penjelasan yang 

diberikan oleh dosen dan kemudian mencatatnya di buku mereka. Pembelajaran tersebut terkesan membosankan 

karena hanya dilakukan secara satu arah saja, yakni lebih condong kepada pendidik. Selama ini, paradigma 

masyarakat awam maupun mahasiswa sekolah selalu beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang 
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sulit untuk dipelajarai. Diperlukan usaha yang kreatif dan inovatif guna mengubah pola pikir seperti hal itu 

karena dalam proses pembelajaran matematika memiliki banyak model maupun strategi pembelajaran  yang 

kreatif sehingga dapat mewujudkan pembelajaran aktif dan menarik.Berbagai macam pembaharuan mengenai 

model pembelajaran telah banyak dikembangkan oleh para ahli pendidik maupun pendidik itu sendiri. 

Zaini(dalam Amri, 2015:1) mengatakan bahwa pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang 

membuat mahasiswa menggunakan otak secara aktif, baik untuk menemukan substansi dari suatu materi 

tertentu, menyelesaikan serta menggunakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diterapkannya 

pembelajaran dengan komukasi pembelajaran yang aktif diharapakan mampu mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki oleh setiap mahasiswa. Model pembelajaran aktif yang dapat diterapkan pendidik dalam pembelajaran, 

khususnya dalam matematika adalah model pembelajaran question students have (QSH). 

Model pembelajaran question students have dikembangkan untuk melatih mahasiswa agar memiliki 

kemampuan dan keterampilan bertanya (Suprijono, 2009:108). Desain dari model pembelajaran ini adalah 

keaktifan ataupun partisipasi mahasiswa di dalam kelas pembelajaran (Amri, 2015:45).Peneliti berpendapat 

bahwa model pembelajaran aktif dengan question students have mampu menstimulus mahasiswa dalam 

mengungkapkan pertanyaan ataupun gagasan yang dimiliki mahasiswa.Dalam model pembelajaran question 

students havemahasiswa akan diberikan kartu kosong berbentuk post card yang kemudian mahasiswa tersebut 

menuliskan pertanyaan yang ingin ia tanyakan pada kartu kosong tersebut.  

Selain pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran, hal lain yang dapat 

mewujudkan pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa adalah mengenai media interaktif yang digunakan dan 

menjadi sarana proses transfer informasi menggunakan post card yang dirancang sebagai media transfer. 

Purnamawati dan Eldarni (dalam Amri, 2015:197-198) mendefinisikan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari mahasiswa pengirim pesan ke mahasiswa penerima pesan 

dengan harapan melalui proses ini dapat terjadi proses berfikir mahasiswa sehingga terwujud komunikasi dua 

arah dan proses belajar melalui post card dengan model pembelajaran question students have dapat terwujud. 

Dengan kata lain, penggunaan media dapat membuat mahasiswa lebih mudah dalam memahami suatu materi 

yang mereka pelajari. Media yang digunakan sebagai sarana komunikasi adalah kartu yang dirancang berbentuk 

post card yang dapat membantu penyampaian isi materi pelajaran dengan kertas bekas.Melalui media, 

mahasiswa akan dapat membangun pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang mahasiswa miliki. 

Melalui desain penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran secara aktif dengan 

bantuan media berupa post card. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya angkatan 2014 yang dipilih dengan teknik group random sampling.Pada kelas eksperimen peneliti 

memberikan perlakuan model pembelajaran question students have (QSH) berbantuan media post card, 

sedangkan pada kelas kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes berupa pemberian kuis dan dokumentasi. Kuis  

digunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa setelah diberikan treathment pembelajaran melalui question 

students have. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah lembar tes berupa post-

test. Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penelitian, seperti 

menyusun perangkat, merancang instrumen penelitian,melakukan uji coba instrumen penelitian untuk 

mengetahui kelayakan soal tes yang akan diberikan dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Tahap 

pelaksanaan, peneliti melaksanakan proses pembelajaran pada kelas dengan perlakuan yang berbeda sesuai 

kelasnya, kemudian memberikan post-test. Tahapan akhir dari penelitian adalah penyajian laporan hasil 

penelitian. 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

normalitas, uji homogenitas, dan hipotesis.Setelah data kuis berupa nilai diuji normalitas dan homogenitasnya, 

selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis terhadap hasil post-testdari kuis yang diberikan. 

 

III. HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini, digunakan data nilai kuis 1 sebagai masukan data awal sedangkan data nilai kuis 2 

sebagai data akhir setelah dilakukan treathment. Dari proses pembelajaran, disajikan beberapa hal yang 

diperoleh yang menjadi hasil penelitian, diantaranya adalah : 

2. Analisis Data Awal  

Dalam analisis data awal, data penelitian yang dianalisis adalah nilai kuis 1 yang diperoleh mahasiswa 

sebelumnya. Data nilai kuis 1 ini digunakan untuk mengetahui kondisi awal hasil belajar mahasiswa sebelum 

dilakukan penelitian. Analisis data awal ini terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini digunakan 

untuk menentukan sampel penelitian. Adapun hasil analisis data awal ini adalah sebagai  berikut: 
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a. Data Nilai Kuis 1 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap nilai kuis 1 pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh nilai yang disajikan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1Perolehan Nilai Kuis 1 

Statistik 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Nilai Maksimum 84,3 71 

Nilai Minimum 69 49 

Banyaknya Mahasiswa 37 33 

Jumlah Nilai 2609 2274 

Mean 70,5135 68,9091 

Varians 80,5345 74,8352 

Standar Deviasi 8,9741 8,6507 

 

b. Uji Normalitas Data  

Dilakukan uji normalitas dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Uji Normalitas Data 

Kelas Α dk 
  

Eksperimen 0,05 3 7,815 7,0687 

Kontrol 0,05 3 7,815 5,0804 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data awal diperoleh bahwa  kelas eksperimen sebesar 

7.0687  sedangkan  kelas kontrol sebesar 5.0804. Melalui tabel  di atas, dapat dinyatakan bahwa 

populasi pada penelitian ini berdistribusi normal. 

 

c. Uji Homogenitas Data  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui varians dari kedua sampel yang digunakan pada penelitian 

ini.Hasil uji homogenitas pada tahapan awal ini memperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Uji Homogenitas Data 

Populasi n S2 
  

Eksperimen 37 86,2984 
1,208 1,768 

Kontrol 33 63,9736 

 

Uji homegenitas data menyatakan bahwa kelas untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki 

varians yang homogen. 

 

2.Analisis DataKuis 2 

 Dalam analisis data untuk kuis 2 ini, data penelitian yang dianalisis adalah hasil post-test yang diberikan setelah 

diberikan treathment pada kelompok kelas eksperimen maupun kelompok kelas kontrol. Hasil nilai kuis 2 ini 

digunakan untuk mengetahui kondisi akhir dari hasil belajar mahasiswa yang diperoleh setelah diberikan 

perlakuan pembelajaran. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui untuk mengetahui simpulan dari 

hipotesis yang telah diajukan dalam rumusan masalah yang dapat dinyatakan seperti berikut ini: 

a. Data Hasil Kuis 2 

Diperoleh data hasil penilaian Kuis 2 yang disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4Nilai Statistik Hasil Kuis 2 

Data 

Statistik 

Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Nilai 

Maksimum 

82,6 76,1 

Nilai 

Minimum 

71 54 

Banyaknya 

Mahasiswa 

37 33 

Jumlah 

Nilai 

3259 2517 

Mean 87,5946 76,2727 

Varians 80,0255 46,0795 

Standar 

Deviasi 

8,8675 6,7882 

 

b. Pengujian Hipotesis 

Analisa data yang digunakan pada tahapan ini menggunakan uji-t untuk menguji adanya kesamaaan dua rata-

rata satu pihak, yakni pihak kanan. Uji ini dilakukan untuk melihat populasi yang digunakan pada penelitian ini 

berdistribusi normal dengan varians populasi homogen. Hasil analisa data diperoleh pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 5 Hasil Uji 

Kelas Eksperimen Kontrol 

n 37 33 

 87,5946 76,2727 

 80,0255 46,0795 

 8,0032 

 5,9116 

 1,669 

      Dari perhitungan uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) seperti yang disajikan pada tabel 4.7 diperoleh 

bahwa  sebesar 5,9116 dan  sebesar 1,669 sehingga daerah penolakan H0 dapat digambarkan 

seperti gambar 1 berikut ini: 

 
           Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa  yang mengakibatkan  

berada di daerah penolakan H0. Karena H0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar antara 

kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran question students have (QSH) berbantuan media post card 

menyatakan bahwa hasil rata-rata nilai yang dipeorleh kelompok kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih 

tinggi yaitu sebesar 87,5946 dibandingkan dengan nilai rata-rata kelompok kontrol sebesar 76,2727. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh simpulan bahwa hasil 

pengujian hipotesis dengan uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan yang menghasilkan thitung > ttabelyang 
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menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran 

question students have dengan media post card dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok 

kelas kontrol yang proses pembelajarannya dilakukan secara konvensional.Dengan adanya perbedaaan hasil 

belajar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran question students have (QSH) dengan 

bantuan media pembelajaran berupa post cardmerupakan salah satu alternatif dalam model pembelajaran yang 

dapat diterapkan pada kelas-kelas ajar yang lain dengan menggunakan media yang dapat dapat dikembangkan 

lebih kreatif lagi. 

Saran 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan model pembelajaran question students have (QSH) dapat menjadi 

pilihan alternatif dalam melaksanakan pembelajaran matematika, dimana model pembelajaran ini dapat 

membuat mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta mengasah kemampuan mahasiswa untuk 

bertanya yang dapat disampaikan melalui post card sebagai media pembelajaran yang digunakan. Selain itu, 

melalui pertanyaan yang disampaikan dengan post card dapat membantu mahasiswa untuk menyimpan 

informasi yang sudah disampaikan karena pertanyaan dan jawaban yang diberikan tercatat pada media post card 

tersebut. Untuk kepentingan perkembangan penelitian ini diharapkan ada pengembangan media yang lain 

ataupun pengembangan dari model pembelajaran yang digunakan bertipe question students have sehingga dapat 

memacu semangat mahasiswa atau siswa memiliki kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat. 
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Profil Berpikir Prosedural Dan Konseptual Mahasiswa Calon 

Guru Matematika Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Dengan Tingkat Kemampuan Matematika Tinggi 
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Berpikir prosedural  merupakan aktivitas mental yang tampak ketika seseorang 

melakukan berbagai langkah untuk mengambil suatu tindakan dalam menyelesaikan 

masalah, sedangkan berpikir konseptual adalah aktivitas mental yang muncul ketika 

seseorang mengidentifikasi pola atau konsep, mengkaitkan pola atau konsep tersebut 

dan mengungkapkan maknanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan profil 

berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru matematika dalam 

menyelesaikan masalah matematika dengan kemampuan matematika tinggi. Untuk 

mendapatkan subjek penelitian diadakan tes kemampuan matematika dari soal seleksi 

masuk perguruan tinggi kepada mahasiswa calon guru matematika. Data diperoleh 

dari hasil tes tugas penyelesaian masalah dan wewancara berbasis tugas tersebut. 

Keabsahan data diambil dengan trianggulasi waktu. Masalah yang diselesaikan pada 

proses trianggulasi adalah masalah yang mirip atau setara dengan masalah yang 

diberikan sebelumnya. Berdasarkan langkah Polya, profil berpikir prosedural dan 

konseptual terungkap aktivitas subjek dalam 4 langkah, yaitu: (1) memahami 

masalah, (2) merencanakan penyelesaian masalah, (3) melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah dan (4) memeriksa kembali penyelesaian masalah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa berpikir prosedural sangat didukung oleh berpikir 

konseptual.   

 
Kata kunci : Berpikir Prosedural, Berpikir Konseptual, Masalah Matematika, 

Kemampuam Matematika Tinggi  

 

I. PENDAHULUAN 

Memahami konsep merupakan kemampuan individu dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat (Asep Jihad dan Abdul Haris, 2010:149)[1]. Pemahaman konsep adalah pokok penting 

untuk mencapai pembelajaran matematika yang bermakna. Kekuatan berpikir konseptual terletak pada 

kemampuan individu menggabungkan dan menghubungkan beberapa pengalaman berbeda, serta 

mengklasifikannya (Skemp, 1982) [2]. Menurut Kilpatrick, Swafford, & Findell (2001:116), pemahaman 

konseptual (conceptual understanding) adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam 

matematika.  

Vinner (1997) [3], menyatakan bahwa proses berpikir konseptual didasarkan pada belajar bermakna dan 

pengetahuan konseptual, yang mana konsep dipandang sebagai relasi antar konsep, gagasan (ideas) yang 

melibatkan konsep, hubungan logika, dan sebagainya. Hasil dari proses berpikir konseptual merupakan perilaku 

konseptual.  

Vygotsky (1962) [4], dalam bukunya Thought and Language, membahas teori pembentukan konsep, di mana 

proses pembentukan konsep memiliki sifat berjenjang. Pembentukan konsep memuat tiga phase dasar. Berpikir 

konseptual terjadi oleh karena matematika tidak terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun 

matematika merupakan satu kesatuan.  Selain itu matematika juga tidak bisa dipisahkan dari ilmu selain 

matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa berpikir konseptual maka individu harus 

belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah (NCTM,2000: 274)  

[5]. 

Apabila individu mampu mengaitkan ide-ide matematika maka pemahaman matematikanya akan semakin 

dalam dan bertahan lama karena mereka mampu melihat keterkaitan antar topik dalam matematika dengan topik 

di luar matematika, dan dengan kehidupan sehari-hari (NCTM, 2000: 64).  
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Kebanyakan dosen matematika mengajarkan prosedur dengan tanpa menjelaskan mengapa prosedur 

tersebut digunakan. Sehingga mahasiswa beranggapan bahwa dalam menyelesaikan masalah mereka cukup 

memilih prosedur penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang diberikan. Dalam hal ini fokus pembelajaran 

tidak pada mengapa prosedur tertentu itu yang digunakan untuk menyelesaikan, tetapi prosedur mana yang 

dipilih untuk menyelesaikan masalah dan pada bagaimana menyelesaikan dengan prosedur tersebut. Dalam 

perkuliahan matematika lebih banyak diberikan situasi problem rutin dari pada  situasi problem solving. 

Berpikir prosedural adalah cara mengetahui bagaimana melakukan sesuatu (Anderson, 2001) [6]. Berpikir 

prosedural mengacu kepada kesadaran seseorang tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Berpikir 

prosedural merupakan “proses tentang  bagaimana cara” melakukan sesuatu. “Sesuatu” disini mungkin berkisar 

dari menyelesaikan pekerjaan yang cukup rutin dalam memecahkan masalah-masalah baru. Berpikir prosedural 

sering berupa rangkaian kegiatan atau urutan langkah-langkah yang harus diikuti.  Berpikir prosedural ini 

meliputi cara pemanfaatan keterampilan, algoritma, teknik dan metode, yang secara kolektif dikenal sebagai 

prosedur.   

Dalam pemecahan masalah matematika melibatkan kemampuan memahami atau interpretasi. Proses 

pemahaman dan interpretasi yang digunakan dalam pemecahan masalah matematika menuntut kreasi tentang 

bagaimana cara berpikir prosedural dan konseptual. Salah satu tujuan pengetahuan konseptual adalah untuk 

membentuk sistem dukungan terhadap pengetahuan prosedural (Shapiro: 2000) [7]. Seseorang dapat 

mendemonstrasikan prosedural tertentu dengan lancar tanpa berpikir konseptual akan menghasilkan 

ketidaktepatan hasil pemikirannya.  

Pengalaman calon guru dalam membuat rencana penyelesaian masalah menunjukkan bahwa berpikir 

prosedural calon guru menjabarkan pembuktian yang runtut, tetapi dengan berpikir konseptual yang salah dalam 

menentukan nilai tangen sudut 30o, membuat hasil yang tidak tepat pada penentuan panjang jari-jari kerucut.  

Jelas bahwa kelancaran berpikir prosedural tidak harus didasarkan pada berpikir konseptual, akan tetapi cara 

berpikir prosedural sangat terbatas jika tidak dihubungkan dengan dasar pemikiran konseptual. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Shapiro (2000), jelas bahwa kelancaran berpikir prosedural tidak harus didasarkan pada 

berpikir konseptual, akan tetapi cara berpikir prosedural sangat terbatas jika tidak dihubungkan dengan dasar 

pemikiran konseptual. 

Berdasarkan pendapat Shapiro (2000) tersebut, maka dipandang penting untuk mendiskripsikan profil 

berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah 

matematika dengan kemampuan matematika tinggi. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

Berpikir 

Poerwadarminta (1984:752) [7] menyebutkan bahwa berpikir adalah proses menggunakan akal budi untuk 

mempertimbangkan, memutuskan sesuatu. Moseley (2005) [8], berpikir dapat digunakan dalam banyak hal, 

antara lain: 1) untuk menggambarkan aktivitas mental yang dirasakan dan tindakan sehari hari yang dilakukan 

walaupun tidak sepenuhnya disadari tetapi membutuhkan sedikit perhatian secara langsung, 2) tindakan yang 

sadar atau sengaja dari refleksi atau perhatian aspek-aspek tertentu dari pengalaman.  

Lebih lanjut pendapat Siswono (2002) [9] dalam berpikir,  orang  akan  menyusun  hubungan  antara  bagian-

bagian  informasi yang  direkam  sebagai  pengertian pengertian. Berpikir didefinisikan Ormrod (2009)  [10] 

sebagai suatu cara merespon atau memikirkan secara mental terhadap informasi atau suatu peristiwa. 

Pendapat lain tentang proses berpikir dikemukakan oleh Suryabrata (2004) [11] yang menyatakan bahwa 

proses berpikir dapat diklasifikasikan ke dalam tiga langkah, yaitu: (1) pembentukan pengertian dari informasi 

yang masuk, (2) pembentukan pendapat dengan membanding-bandingkan pengetahuan yang ada sehingga 

terbentuk pendapat-pendapat, dan   (3) penarikan kesimpulan. 

Marpaung (1986) [12], proses berpikir adalah proses yang terdiri atas penerimaan informasi (dari luar atau dari 

dalam) peserta didik, pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi itu dari ingatan peserta didik. 

Suharnan (2005) memberikan contoh proses berpikir, pada waktu seseorang membaca buku, informasi diterima 

melalui berbagai tahapan mulai dari proses sensori sampai dengan ingatan. Informasi ini kemudian 

ditransformasikan sehingga menghasilkan intisari sebagai informasi baru, dan hal ini berarti pula sebagai pengetahuan baru 

bagi orang itu. Solso (1995:408) [13], berpikir didefinisikan sebagai proses menghasilkan representasi mental yang 

baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental 

seperti pembenaran (judging), abstraksi (abstraction), penalaran (reasoning), imajinasi (emagining), dan 

pemecahan masalah (problem solving). 

Berdasarkan pendapat dan pengertian tentang berpikir diatas, yang dimaksud berpikir dalam penelitian ini 

adalah semua aktivitas mental yang dapat diamati dari perilaku yang tampak berupa pernyataan-pernyataan dan 

hasil penyelesaian masalah. 

Berpikir Prosedural 
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Long Caroline (2005) [14], “Prosedural means rote”, Rote learning is defined as learning that is habitual 

repetition and devoid of conceptual understanding, Prosedural diartikan sebagai hafalan, belajar prosedural 

didefinisikan sebagai pembelajaran dengan kebiasaan pengulangan dan tanpa pemahaman konseptual. 

Hiebert dan Lafevre (1986) “One kind of prosedural knowledge is a familiarity with the individual symbols 

of the system and with the syntactic convention for acceptable configurations of symbols.  The second kind of 

prosedural knowledge consists of rules or procedures for solving mathematical problems.  Many of the 

procedures that studens possess probably are chains of prescriptions for manipulating symbols.” bahwa 

pengetahuan prosedural terdiri dari pengetahuan (1) sistem simbol formal dari matematika, (2) aturan-aturan 

atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah (tugas-tugas) matematika. Ini berarti bahwa 

pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang aturan-aturan, prosedur-prosedur yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal-soal matematika dengan menggunakan sistem simbol matematika. 

Winkle (2004:127) [15], pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai caranya melakukan sesuatu 

atau berbuat sesuatu.dan Roberg Stenbert (2008) [16], pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang 

prosedur-prosedur yang bisa diimplementasikan. 

Dari pendapat ahli tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud berpikir prosedural adalah berpikir tentang 

bagaimana melakukan berbagai langkah untuk mengambil suatu tindakan dalam menyelesaikan masalah. 

 

Berpikir Konseptual 

Hiebert dan Lefevre (1986), “knowledge that is rich in relationships. It can be thought of as aconnected 

web of knowledge, a network in which the linking relationships are as prominent as the discrete pieces of 

information”.  Selanjutnya  Walle (1997) “Conceptual knowledge of mathematics consists of relationships that 

are integrated with or connected to other mathematical ideas and concepts. The are two important ideas in this 

defenition: mathematical concepts are relationships, and these relationships are integrated with other concept”.  

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000:274) menyebutkan pengetahuan konseptual 

adalah keterkaitan antar topik matematika, keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain dan 

keterkaitan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Winkle (2004:127), pengetahuan 

konseptual disebut juga pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang hal-hal yang factual, hal ini 

merupakan kenyataan atau merupakan fakta yang nyata. Pengetahuan konseptual yang dimaksud meliputi fakta 

dan data yang terpisah-pisahkan, himpunan fakta, generalisasi dan teori. 

Hasan Alwi, dkk (2005:588) [17], konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari 

peristiwa konkret. Soedjadi (2000:14), konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

atau mengklasifikaasikan sekumpulan obyek. Zaenal (2009:21) [18]. konsep adalah suatu obyek dasar, baik dapat 

didefinisikan atau tidak, dinyatakan dalam ide abstrak yang memungkinkan kita dapat membedakan sesuatu 

termasuk dalam contoh atau bukan. 

Dari definisi-definisi pengetahuan konseptual dan konsep tersebut secara umum berpikir konseptual adalah 

berpikir untuk mengidentifikasi pola atau konsep apa saja, hubungan yang ada pada pola atau konsep tersebut 

serta dapat mengungkapkan pemaknaannya. 

 

Masalah Matematika 

Stanic & Kilpatrick (1988) [19] mendefinisikan masalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan 

tugasnya yang tidak ditemukan di waktu sebelumnya. Ini berarti, suatu tugas merupakan masalah atau tidak 

bergantung kepada individu dan waktu. Artinya, suatu tugas merupakan masalah bagi seseorang, tetapi mungkin 

bukan merupakan masalah bagi orang lain. Demikian pula suatu tugas merupakan masalah bagi seseorang pada 

suatu saat, tetapi bukan merupakan masalah lagi bagi orang itu pada saat berikutnya, bila orang itu telah 

mengetahui cara atau proses mendapatkan pemecahan masalah tersebut. 

Bell (1981:310) [20] menyatakan bahwa suatu situasi yang dapat digolongkan sebagai masalah bagi 

seseorang jika seseorang itu sadar akan keberadaannya, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan, 

memiliki kemauan untuk melakukan tindakan. guna mengatasi situasi tersebut serta tidak segera dapat 

ditemukan cara untuk mengatasi situasi tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud masalah matematika dalam penelitian ini adalah 

sesuatu yang memerlukan penyelesaian yang sering ditemui oleh mahasiswa, dan tidak segera dapat ditemukan 

cara penyelesaikannya secara langsung untuk menjawab masalah tersebut.  

Contoh masalah: 
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Pemecahan Masalah Menurut Polya 

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu dalam mengombinasikan 

pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk menghadapi situasi baru (Rodney dkk, 2001). Ini berarti 

pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengombinasi pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya untuk menyelesaikan tugas yang belum diketahui prosedur penyelesaiannya 

Kirkley (2003: 74) [21] mendefinisikan pemecahan masalah sebagai penyelesaian dari suatu situasi yang 

dipandang sebagai suatu masalah oleh orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menyelesaikan 

masalah diperlukan informasi atau pengetahuan yang tersedia dalam ingatan. 

Cooney (1975 : 32) [22] mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah proses menerima masalah dan 

berusaha menyelesaikannya. Sedangkan Polya (1973) [23] mendefiniskan pemecahan masalah sebagai usaha mencari 

jalan keluar dari suatu kesulitan. 

Untuk memecahkan suatu masalah, seseorang memerlukan langkah-langkah dalam memecahkan masalah. 

Salah satu langkah-langkah tersebut dikemukakan oleh Polya. Menurut Polya (1973: 5) pemecahan masalah 

memuat empat langkah penyelesaian, yaitu : (1) memahami masalah (understanding the problem); (2) membuat 

rencana (devising a plan); (3) melaksanakan rencana (carrying out the plan); (4) memeriksa kembali (looking 

back). 

 

Kemampuan Matematika 

Kemampuan matematika (mathematical abilities) adalah pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan 

prosedural (Syaban, 2010) [24]. Hal-hal yang termasuk dalam pemahaman konsep adalah kemampuan bernalar 

(ability to reason), mengidentifikasi dan mengaplikasi prinsip-prinsip (identity and apply principles), 

kemampuan memanipulasi ide-ide tentang pemahaman konsep dalam berbagai cara ( ability to manipulate ideas 

about the understanding of a concept in a variety of ways), dan lain-lain. Sedangkan hal-hal yang termasuk 

dalam pengetahuan prosedural adalah kemampuan membaca (ability to read), kemampuan untuk membuat 

grafik dan table (ability to produce graph and tables), memilih dan menggunakan prosedur yang benar (select 

and appropriate procedures correctly), dan sebagainya. 

Amabile (dalam Siswono, 2007) [25] menjelaskan bahwa seseorang dapat mempunyai kemampuan (derajat 

lebih tinggi atau rendah) untuk menghasilkan karya-karya yang baru dan sesuai bidangnya, sehingga mereka 

dikatakan lebih atau kurang kemampuannya. Proses pemikiran dan tingkah laku dapat saja lebih atau kurang 

menghasilkan karya-karya yang baru sesuai bidangnya, sehingga proses-proses itu dikatakan lebih atau kurang 

kemampunannya. Penjelasan itu menunjukkan bahwa dalam suatu bidang tertentu, dapat dikatakan seseorang 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda sesuai dengan karya yang dihasilkan. 

Soedjadi (2007) [26] mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, selain berorientasi pada tujuan 

yang bersifat formal dan material, harus pula secara tegas mengacu kepada kemampuan-kemampuan yang dapat 

ditransfer (transferable). Kemampuan-kemampuan yang dapat ditransfer, antara lain : (1) kemampuan 

menerapkan dan menggunakan matematika di bidang lain, (2) kemampuan berpikir analitis dan sintetis, (3) 

kemampuan bekerja keras, konsentrasi, dan mandiri, (4) kemampuan bersikap terbuka, dan (5) kemampuan 

memecahkan masalah dengan baik. 

Untuk mengungkapkan profil berpikir konseptual dan prosedural mahasiswa calon guru matematika, 

dipertimbangkan kemampuan matematika dan kemampuan komunikasinya agar berjalan seperti yang 

diharapkan. Untuk memperoleh subjek penelitian dengan tingkat kemampuan matematika yang berbeda yaitu 

mahasiswa yang berkemampuan matematikanya tinggi, berkemampuan matematikanya sedang dan 

berkemampuan matematikanya rendah, diberikan tes kemampuan matematika yang diambilkan dari soal-soal 

seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2015 kode naskah 602 Kementrian Riset, Teknologi, dan 

Sebuah ketel uap ABCDE, terbuat dari plat baja tipis, 

terdiri dari bagian berbentuk setengah bola, silinder dan 

kerucut, seperti sketsa gambar disamping. Di dalam 

kerucut terdapat bola pejal yang menyinggung dinding 

kerucut dan garis BE. Jika jari-jari bola 3,5 m dan tinggi 

silinder 8 m, maka (1) berapa kaleng cat yang dibutuhkan 

untuk mengecat seluruh permukaan ketel, apabila 1 

kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat 20 m2 (2) 

berapa m3 volume uap maksimum dalam ketel. 
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Pendidikan Tinggi. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa calon guru yang telah menempuh mata kuliah 

matematika dasar atau pendidikan dasar matematika. 

Soal-soal tes kemampuan matematika baku diambilkan dari soal-soal seleksi bersama masuk perguruan 

tinggi negeri tahun 2015 kode naskah 602 Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan 

mengambil soal-soal objektif sebanyak 20 butir. Penskoran diberikan dengan skor 0,5 untuk setiap jawaban soal 

yang bernilai benar, sehingga rentang penskoran adalah 0 sampai 10. Kriteria untuk subjek kemampuan 

matematika tinggi dengan memperoleh skor pada interval . 

 

III. METODE PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon 

guru  dalam menyelesaikan masalah matematika dengan kemampuan matematika tinggi. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif, karena data utamuanya berupa kata-kata tertulis atau 

lisan. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa calon guru matematika dengan tingkat kemampuan matematika 

tinggi yang diberikan melalui tes kemampuan matematika yang diambilkan dari soal-soal seleksi bersama 

masuk perguruan tinggi negeri tahun 2015 dengan kode naskah 602 Kementrian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. Penelitian dilakukan pada mahasiswa calon guru yang telah menempuh mata kuliah 

matematika dasar atau pendidikan matematika dasar. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukungnya adalah 

Camera dan HP untuk perekaman audio visual, pedoman wewancara dan lembar soal tugas penyelesaian 

masalah. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif  dilakukan dengan langkah-langkah: (1). menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dan hasil pemecahan masalah yang diajukan; (2). mengadakan reduksi data dengan membuat 

abstraksi; (3). Melakukan pemeriksaan keabsahan data atau validasi data. Validasi data dilakukan dengan 

melakukan pengecekan berulang dengan waktu yang berbeda. (4). Pemaparan data, meliputi klasifikasi dan 

identifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menarik kesimpulan dari data tersebut. (5). Penafsiran 

data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan pada penelitian ditujukan untuk 

merumuskan profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan 

masalah matematika menurut langkah-langkah Polya. 

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan.  

2. Observasi lapangan dan uji coba instrumen.     

3. Mengumpulkan data. 

4. Menganalisis data: hasil wawancara, data dokumentasi tugas  tertulis. 

5. Menyusun laporan akhir (disertasi). 

 

Hasil Penelitian 

1. Profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi (SKT) 

dalam memahami masalah. 

Dalam memahami masalah, mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi berpikir prosedural 

dengan melakukan tahapan aktivitas berpikir: membuat sketsa bangun ketel dan memilah bangun ketel dalam 

tiga bangun ruang yaitu bangun setengah bola, bangun silinder dan bangun kerucut, menggambar segitiga 

samasisi yang didalamnya terdapat lingkaran dalam, membuat sketsa gambar selimut kerucut, gambar persegi 

panjang sebagai selimut silinder. Subjek mengatakan (dengan menunjuk gambar kerucutnya) bahwa di dalam 

kerucut terdapat bola pejal yang menyinggung sisi-sisi kerucut dan alas kerucut, dimana diketahui jari-jari bola 

pejal 3,5 m dan tinggi silinder 8 m. Selanjutnya mengatakan bahwa ada 2 hal yang ditanyakan dalam soal yaitu 

(1) Banyaknya kaleng cat yang dibutuhkan apabila 1 kaleng cet dapat dipergunakan untuk mengecat 20 m2 

bidang, (2) Volume uap maksimum dalam ketel. SKT membuat alasan untuk menghitung banyaknya cat yang 

dibutuhkan dengan menghitung luas permukaan ketel terlebih dahulu baru dibagi dengan 20 m2 dan untuk 

menghitung volume ketel maksimum dengan menghitung volume ketel yaitu jumlah dari volume setengah bola, 

silinder dan kerucut, kemudian dikurangi dengan volume bola pejal. 

Berpikir konseptual subjek dalam memahami masalah dapat dilihat ketika subjek diminta melihat gambar 

sketsanya, subjek memberikan pengertian bangun setengah bola adalah setengah dari bangun bola, silinder 

sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi lingkaran kongruen yang sejajar dan sisi persegi panjang 

sebagai selimutnya, kerucut sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh lingkaran sebagai alas dan juring lingkaran 

sebagai selimutnya. Subjek memberi pengertian bangun bola sebagai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak 

sama dengan titik tertentu, dan membedakannya dengan konsep lingkaran bahwa lingkaran itu bangun bidang 

dan bola bangun ruang, menceritakan pemahaman ketika melihat gambar bola pejal bahwa bola itu 

menyinggung semua sisi kerucut, sehingga terlihat sebagai lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga. 
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Subjek mengkaitkan konsep-konsep dengan mengatakan irisan bola berbentuk lingkaran, sisi kongruen pada 

silinder merupakan sisi lingkaran yang alas dan tutupnya sama ukurannya, jika lingkaran dalam segitiga 

menyinggung semua sisi segitiga maka segitiga tersebut sama sisi, pada segitiga sama sisi semua garis tingginya 

berpotongan di satu titik, jika dibuat lingkaran dengan pusat titik tersebut, maka lingkarannya menyinggung 

semua sisi dan jika dibuat lingkaran melalui titik ujung segitiga maka lingkaran tersebut melalui semua titik 

ujung segitiga. 

 

2. Profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi (SKT) 

dalam membuat rencana penyelesaian masalah. 

Dalam membuat rencana penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi 

berpikir prosedural dengan aktivitas berpikir: (1) merencanakan jawaban pertanyaan pertama dengan mencari 

tinggi kerucut, mencari jari-jari alas kerucut, menghitung luas selimut kerucut, menghitung luas selimut tabung 

dan menghitung luas permukaan setengah bola, kemudian luas permukaan ketel direncanakan dengan 

menjumlahkan luas selimut kerucut, luas selimut tabung dan luas permukaan setengah bola.  Untuk menentukan 

banyaknya cat yang dibutuhkan direncanakan dengan membagi luas permukaan ketel dengan 20m2, (2) 

merencanakan jawaban pertanyaan ke dua dalam soal dengan menghitung volume setengah bola, menghitung 

volume silinder (tabung) dan menghitung volume kerucut, serta menghitung volume bola pejal, Berikutnya 

menghitung volume ketel dengan menjumlahkan volume kerucut, volume silinder dan volume setengah bola. 

Untuk mendapatkan volume uap maksimum dalam ketel direncanakan dengan mengurangi volume ketel dengan 

volume bola pejal.  

Berpikir konseptual subjek dalam membuat rencana penyelesaian masalah dapat dilihat pada aktivitas 

berpikir : (saat subjek diminta melihat gambar sketsa segitiga samasisi), memberikan pengertian garis tinggi 

adalah garis yang melalui salah satu sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi dihadapan sudutnya, memberi 

pengertian garis berat adalah garis yang melalui salah satu sudut segitiga dan membagi sisi didepannya menjadi 

dua sama panjang, memberikan pengertian garis bagi adalah garis yang melalui salah satu sudut segitiga dan 

membagi sudutnya menjadi dua sama besar. Kemudian mengatakan bahwa di dalam segitiga samasisi, garis 

tinggi, garis berat dan garis bagi berimpit, sehingga dikatakan segitiga samasisi terbagi dua oleh garis tingginya 

menjadi dua segitiga siku-siku yang kongruen, dikaitkan dengan lingkaran dalam segitiga maka dikatakan 

panjang garis tinggi tiga kali panjang jari-jari lingkaran dalamnya, jadi tinggi kerucut bisa ditemukan. Subjek 

memberikan pengertian tangen suatu sudut pada segitiga siku-siku sebagai perbandingan sisi didepan sudut 

dengan sisi siku-siku yang mengapit sudut, (menunjuk gambar segitiga siku-siku) dan mengatakan bahwa 

dengan rumus phitagoras panjang jari-jari alas kerucut bisa ditemukan. Jika tinggi kerucut dan jari-jari alas 

kerucut ditemukan maka masalah dapat diselesaikan. 

 

3. Profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi (SKT) 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru berkemampuan matematika 

tinggi memiliki kemampuan berpikir prosedural dengan aktivitas berpikir: mendapatkan tinggi kerucut sebesar 

10,5 m dari panjang garis tinggi sebesar tiga kali jari-jari lingkaran dalam, mendapatkan jari-jari alas kerucut 

sebesar 3,5 3 m dengan menggunakan rumus tangen sudut 30o pada segitiga ABP siku-siku di P, mendapatkan 

hasil perhitungan luas selimut kerucut sebesar 230,79 m2 dengan panjang sisi kerucut adalah dua kali panjang 

jari-jari kerucut karena segitiganya sama sisi, mendapatkan hasil perhitungan luas selimut silinder sebesar 

304,56 m2 dengan jari-jari silinder = jari-jari kerucut, mendapatkan hasil perhitungan luas permukaan setengah 

bola sebesar 230,79 m2 dengan jari-jari setengah bola = jari-jari silinder, mendapatkan hasil perhitungan luas 

permukaan ketel sebesar 766,14 m2, sehingga dibutuhkan cat sebanyak 38 kaleng. (2) mendapatkan hasil 

perhitungan volume kerucut sebesar 307,72 m3, mendapatkan hasil perhitungan volume silinder sebesar 923,16 

m3, mendapatkan hasil perhitungan volume setengah bola sebesar 466,36 m3, sehingga mendapatkan hasil 

perhitungan volume ketel sebesar 1.697,24 m3, mendapatkan hasil perhitungan volume bola pejal sebesar 179,50 

m3, dan mendapatkan hasil perhitungan volume uap maksimum dalam ketel sebesar 1.517,74 m3, memberikan 

kesimpulan bahwa untuk mengecat seluruh permukaan ketel dibutuhkan 38 kaleng cat dan volume uap 

maksimum dalam ketel sebesar 1.517,74 m3. 

Berpikir konseptual subjek dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah dapat dilihat pada aktivitas 

berpikir: memberikan alasan bahwa tinggi kerucut adalah tiga kali jari-jari bola dengan menunjukkan t = r + r + 

a pada segitiga ABE dan menunjukkan bukti bahwa r = a, menggunakan rumus tg 30o = BP/AP pada segitiga 

siku-siku APB sehingga BP sebagai jari-jari kerucut diperoleh nilainya 3,5 3 m, mengkaitkan bahwa pada 

ketel, jari-jari kerucut = jari-jari silinder = jari-jari setengah bola, memberikan alasan dari mana asal rumus luas 

selimut kerucut bahwa selimut kerucut berupa juring lingkaran dengan jari-jari sisi miring kerucut dan busurnya 

keliling alas kerucut, memberikan alasan luas selimut silinder berupa bangun persegi panjang dengan 

panjangnya keliling alas silinder dan lebarnya tinggi silinder, memberikan alasan luas permukaan setengah bola 
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dari separoh luas permukaan bola dan mengatakan rumus luas permukaan bola “rumusnya memang begitu pak”, 

menceritakan luas permukaan ketel adalah jumlah luas selimut kerucut dengan luas selimut silinder dan luas 

permukaan setengah bola dengan alasan ketel dibentuk oleh gabungan bangun kerucut, silinder dan setengah 

bola, menghitung banyaknya kaleng cat dari membagi luas permukaan ketel dengan 20m2 dengan alasan bahwa 

1 kaleng cat habis digunakan untuk mengecat permukaan yang luasnya 20m2, memberikan alasan volume 

kerucut 1/3 luas alas kerucut kali tinggi kerucut karena kurucut termasuk golongannya limas yang volumenya 

1/3 luas alas kali tinggi, memberikan alasan volume silinder seperti volume balok yaitu luas alas kali tinggi, 

cuma alas silinder berupa lingkaran, memberikan alasan volume setengah bola sebagai setengah dari volume 

bola dan alasan rumus volume bola karena hafal, memberikan alasan volume uap maksimum dalam ketel 

diperoleh dari selisih volume ketel dengan volume benda pejal karena benda pejal berada di dalam ketel. 

       

4. Profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi (SKT) 

dalam mengecek tugas penyelesaian masalah. 

Dalam pengecekan hasil penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru berkemampuan matematika tinggi 

memiliki kemampuan berpikir prosedural dengan aktivitas berpikir: menghitung kembali dan memberi tanda 

centang bagi perhitungan yang dinyatakan benar, mendapatkan tinggi kerucut 10,5 m (), mendapatkan jari-jari 

alas kerucut 3,5 3 m (), mendapatkan hasil perhitungan luas selimut kerucut 230,79 m2 (), mendapatkan 

hasil perhitungan luas selimut silinder  304,56 m2 (), mendapatkan hasil perhitungan luas permukaan setengah 

bola 230,79 m2 (), mendapatkan hasil perhitungan luas permukaan ketel 766,14 m2 (), sehingga dibutuhkan 

cat sebanyak 38 kaleng (). (2) mendapatkan hasil perhitungan volume kerucut 307,72 m3 (), mendapatkan 

hasil perhitungan volume silinder 923,16 m3 (), mendapatkan hasil perhitungan volume setengah bola 466,36 

m3 (), sehingga mendapatkan hasil perhitungan volume ketel 1.697,24 m3 (), mendapatkan hasil perhitungan 

volume bola pejal 179,50 m3 (), dan mendapatkan hasil perhitungan volume uap maksimum dalam ketel 

1.517,74 m3 (). 

Berpikir konseptual subjek dalam pengecekan hasil penyelesaian masalah dapat dilihat pada aktivitas 

berpikir: (1) memberikan pengertian segitiga samasisi adalah bangun bidang yang dibatasi oleh tiga buah sisi 

yang sama panjang, akibatnya setiap sudutnya sama besar yaitu 60o, menunjukkan dengan sketsa gambar bahwa 

garis tingginya tegak lurus sisi alas, membagi alas menjadi dua sama panjang dan membagi sudut menjadi dua 

sama besar; (2) melakukan pengecekan dengan menggunakan rumus phitagoras antara garis tinggi, jari-jari alas 

dan panjang sisi miring yaitu (10,5)2 + (3,5 3 )2 = (7 3 )2 ternyata terbukti sama, (3) menjelaskan bahwa hasil 

perhitungan luas selimut kerucut sama dengan luas permukaan setengah bola karena panjang sisi miring kerucut 

= dua kali jari-jari kerucut.    

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Profil berpikir prosedural dan konseptual mahasiswa calon guru matematika dengan tingkat kemampuan 

matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika dengan langkah Polya dalam pengamatan dan 

wewancara diperoleh bahwa pada langkah memahami masalah berpikir konseptual memberi dukungan terhadap 

berpikir prosedural, pada langkah merencanakan penyelesaian masalah berpikir prosedural memberikan 

dukungan terhadap berpikir konseptual, pada langkah melaksanakan rencana penyelesaian masalah berpikir 

konseptual sangat mendukung terhadap berpikir prosedural, kemudian pada langkah pengecekan hasil dalam 

berpikir prosedural sangat didukung oleh pemikiran konseptual. 

Karena berpikir prosedural sangat didukung oleh berpikir konseptual disarankan kepada calon guru untuk 

lebih banyak berlatih menggunakan berpikir konseptual. 
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Makalah ini merupakan hasil penelitian tentang profil berpikir proseptual siswa SMP 

Laki-laki kemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika pada topik 

gradien dan persamaan garis lurus. Berpikir proseptual (Tall, 1994) merupakan 

kemampuan untuk memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel sebagai proses atau 

konsep, secara bebas berpindah menjadi simbol yang berbeda untuk menyatakan 

objek yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

pengumpulan datanya berupa wawancara berbasis tugas berdasarkan tahapan 

pemecahan masalah dari Polya yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan 

masalah, melaksanakan rencana dan  memeriksa kembali. Proses berpikir proseptual 

terjadi jika siswa dalam pemecahan masalah sudah berada pada tahap  prosep dari 

tiga pentahapan yaitu prosedur, proses dan prosep. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa subyek penelitian sudah berada pada tahapan prosep atau dalam penyelesaian 

masalah subyek khususnya dalam menentukan nilai b dan mencari persamaan garis 

lurus telah menggunakan berpikir proseptual dengan sempurna. 

 

Kata kunci : Prosep, Berpikir Proseptual 
 

I. PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan berpikir logis, sistematis dan kritis. Menurut Soedjadi (1992) [1], pengajaran matematika disetiap 

jenjang persekolahan pada dasarnya mengacu pada dua tujuan pokok, yaitu tujuan formal dan tujuan material. 

Tujuan formal matematika adalah tujuan yang berkaitan dengan penataan nalar dan pembentukan sikap anak 

didik, sedangkan tujuan material pengajaran matematika adalah tujuan yang berkaitan dengan matematika, baik 

dalam matematika sendiri maupun pada bidang lain. 

Menurut permendiknas no 22 (Depdiknas, 2006) [2] tentang standar isi, pelajaran matematika bertujuan agar 

siswa: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau logaritma, secara luwes, akurat, efesien dan tepat, dalam pemecahan masalah, (2) Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model matematika dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh, (4). Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah, (5). Memiliki sikap mcnghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Formulasi tujuan pelajaran matematika di atas menunjukkan pentingnya para siswa difasilitasi dan 

dikembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah selama proses pembelajaran matematika di kelas dan 

belajar untuk memahami, tidak hanya terampil dalam hal komputasi. Pentingnya penyelesaian masalah selain 

dinyatakan dalam kurikulum pelajaran matematika tahun 2006, juga diungkapkan oleh NCTM (National 

Council of Teachers of Mathematics) dalam Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) 

[3]: ”Solving problems is not only a goal of learning mathematics but also a major of doing so ... . By learning 

problem solving in mathmatics, students should acquire ways of thinking, habits of persistence and curiosity 

and confidence in unfamiliar situations ....” Hal ini berarti penyelesaian masalah bukan hanya tujuan 

pembelajaran matematika, akan tetapi dengan penyelesaian masalah siswa memperoleh cara perpikir, kebiasaan-

kebiasaan untuk tekun, keingintahuan yang besar dan percaya diri dalam situasi apapun.  
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Menurut Pimta dkk (2009) [5] penyelesaian masalah merupakan jantungnya pembelajaran matematika 

karena keterampilan penyelesaian masalah tidak hanya dalam mempelajari materi matematika, akan tetapi juga 

merupakan metode pengembangan keterampilan berpikir yang baik. Berpikir dan menyelesaian masalah dua hal 

yang sulit atau bahkan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena salah satu tujuan berpikir 

adalah untuk menyelesaikan masalah (Mayer dalam Solso, 1995) [6]. Ini berarti keterampilan dan kemampuan 

penyelesaian masalah matematika perlu diajarkan kepada siswa mulai tingkat dasar. Melalui penyelesaian 

masalah matematika siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan penyelesaian masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang lebih umum. Oleh karenanya kemampuan dan keterampilan penyelesaian masalah 

matematika selalu menjadi perhatian guru matematika di sekolah mulai dari tingkat dasar. Lebih jauh lagi, salah 

satu aspek penting  yang harus diketahui oleh guru dalam pembelajaran matematika, khususnya penyelesaian 

masalah matematika adalah disamping guru memperhatikan kondisi kelas, sebaiknya juga mengetahui proses 

berpikir siswa pada saat melakukan penyelesaian masalah. Dengan mengetahui proses berpikir siswa, guru akan 

mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kesulitan siswa dan bagian-bagian yang belum 

dipahami, sehingga guru dapat memberi bimbingan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

Penyelesaian masalah menurut Polya (1973) [7] terdiri atas empat langkah pokok, yaitu (1) 

memahami/membaca masalah (understand the problem /read the problem); (2) menyusun rencana atau memilih 

strategi (devise a plan/ select a strategy); (3) melaksanakan rencana/menyelesaikan masalah (carry out a  

plan/solve the problem); dan (4) memeriksa kembali (look back).  Penyelesaian masalah bukan aktivitas yang 

seragam dan menoton. Permasalahan juga tidak selalu sama, tergantung konten, bentuk atau prosesnya. Ini 

mengisyaratkan bahwa kecakapan menyelesaikan masalah tergantung dari banyak faktor, diantaranya variasi 

masalah, cara menyajikan masalah ke penyelesain masalah dan perbedaan individu. 

Pembelajaran materi aljabar di SMP banyak terkait dengan prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh siswa. 

Misal proses menyelesaikan persamaan kuadrat, siswa dapat menggunakan prosedur memfaktorkan, menggunakan 

rumus abc serta melengkapkan kuadrat sempurna.  Dalam penggunaan prosedur tersebut ada siswa yang terpaku pada 

langkah-langkah tertentu namun ada fleksibel. Seperti pada contoh berikut, untuk  menyelesaikan bentuk persamaan 

(2x+3)2 – (x+2)2 = 0; bisa diselesaikan dengan prosedur (A-B)(A+B) sehingga menjadi (x+1)(3x+5) akan lebih 

mudah dari pada secara prosedural, yaitu dengan menjabarkan masing-masing suku seperti (2x+3)2–(x+2)2 = 

4x2+ 12x + 9– x2– 4x-4 kemudian menyederhanakannya menjadi 3x2+8x+5.  

Dengan memahami prosedur-prosedur yang selanjutnya dikompres sebagai suatu pengetahuan atau konsep maka 

hal ini akan mengarah kepada terbentuknya prosep.  Jadi dalam menyelesaikan masalah aljabar diperlukan 

fleksibilitas pemilihan prosedur atau dengan kata lain memandang suatu obyek matematika baik sebagai proses 

ataupun konsep. Secara spesifik Tall (1994) [8] mendifinisikan hal ini sebagai berpikir proseptual, yaitu kemampuan 

untuk memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel sebagai proses atau konsep, secara bebas berpindah menjadi 

simbol yang berbeda untuk menyatakan objek yang sama.  

Bukti empiris (hasil penelitian) menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan baik proses atau konsep 

(prosep) secara fleksibel,  biasanya lebih berhasil dalam belajar matematikanya. Menurut Gray & Tall, anak 

yang berprestasi rendah dalam menggunakan prosedur berfokus pada benda-benda fisik atau mental yang 

dirasakan, sementara anak yang berprestasi tinggi menggunakan metode yang lebih efisien dan fleksibel, yaitu 

dengan memanipulasi hubungan antar simbol.  Untuk sampai pada kemampuan ini maka diperlukan adanya 

berpikir proseptual.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis profil berpikir proseptual siswa SMP laki-

laki berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika.  

 

1. Konsep, Prosedur, Proses dan Prosep 

Penelitian ini akan bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir proseptual siswa SMP dalam 

memecahkan masalah matematika khususnya topik gradien dan persamaan garis lurus. Kajian tentang berpikir 

proseptual tidak terlepas dari gagasan prosep yang diutarakan oleh David Tall, oleh sebab itu pada bagian ini 

akan diuraikan keterkaitan antara konsep, prosedur, proses dan prosep. 

Objek-objek matematika yang dipelajari siswa menurut Gagne (dalam Shadiq, 2008) [9] dibagi menjadi dua, 

yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan 

(FKPK), sedangkan objek tak langsung adalah kemampuan yang secara tak langsung akan dipelajari siswa 

ketika mereka mempelajari objek langsung matematika seperti kemampuan: berpikir logis, kemampuan 

memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, ketelitian, dan lain-lain. 

Menurut Skemp (1979, 23) [10] sebuah konsep merupakan sebuah ide. Nama sebuah konsep adalah suara 

atau tulisan (lambang) pada selembar kertas yang berhubungan dengan konsep tersebut. Hubungan antara 

konsep dan namanya  dapat dibentuk setelah konsep terbentuk atau dalam proses pembentukannya. Pemberian 

nama pada konsep akan membantu dalam mengklasifikasikan obyek-obyek dalam proses pembentukan konsep 

baru. Untuk dapat menentukan secara tepat batas-batas dari suatu konsep diperlukan suatu definisi dari konsep 

tersebut. Dengan adanya definisi dapat membuat  ilustrasi seperti gambar, lambang dari konsep yang 

didefinisikan, sehingga menjadi semakin jelas apa yang dimaksud dengan konsep tertentu. Kriteria untuk dapat 
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memahami suatu konsep tidak hanya sekedar mampu menyebutkan namanya saja, melainkan harus dapat 

mengklasifikasikan obyek-obyek dalam konsep yang ada dan dapat membentuk konsep yang baru. Keterkaitan 

antar konsep disebut dengan skema.  

Gagne (dalam Karso, 2014) [11]  mendefinisikan konsep sebagai  ide abstrak yang memungkinkan kita 

mengelompokkan benda-benda ke dalam contoh dan bukan contoh, seperti segitiga dengan bukan segitiga, 

antara bilangan asli dan bukan bilangan asli dan seterusnya. Sedangkan menurut Dines konsep adalah struktur 

matematika yang mencakup konsep murni, konsep notasi dan konsep terapan.  

Untuk belajar suatu konsep matematika yang diperlukan adalah bagaimana memahami keluasan dan 

kedalaman konsep tersebut. De Marois dan Tall (1996) [12] mengenalkan keluasan dan kedalaman suatu konsep 

matematika dengan istilah faset (facet) atau aspek dan lapisan (layer).  Berikut adalah gambar facet dan layer 

suatu konsep matematika. 

Berkaitan dengan prosep Gray dan Tall (1992) [13] mengemukakan “We define a procept to be a combined 

mental object consisting of a process, a concept produced by that process, and a symbol which may be used to 

denote either or both”. Prosep adalah sebuah kombinasi objek mental yang terdiri dari proses, konsep yang 

dihasilkan dari proses tersebut dan simbol yang digunakan untuk menyatakan baik konsep atau proses atau 

keduanya.  Arti dari proses disini berkenaan dengan proses kognisi atau proses matematik, seperti misalnya 

dalam aritmatika adalah “proses menjumlahkan” dan “proses perkalian”. Gray dan Tall (1992), memberikan 

contoh beberapa prosep pada aritmatika dasar seperti prosep bilangan bulat (whole number), prosep 

penjumlahan (addition), prosep pengurangan (subtraction), prosep perkalian (multiplication), prosep pembagian 

(division), dan prosep nilai tempat (place value). Misal simbol “3+5” ini menyatakan tentang proses 

penjumlahan juga konsep jumlah. Dalam menjumlahkan siswa bisa melakukannya dengan menggunakan 

prosedur menghitung dimulai dari bilangan yang besar yaitu 5 atau mungkin dari bilangan yang kecil yaitu 3. 

Misal tangan kiri menunjukkan jari 3 dan kanan 5. Dengan demikian prosep banyak akan kita jumpai disemua 

cabang matematika aljabar, gometri, trigonometri, kalkulus dan lainnya, di semua level sekolah, baik SD, 

Sekolah Menengah bahkan di Perguruan Tinggi (Sugiman, 2011) [14].  

Dalam perkembangannya Gray dan Tall (1994) menyatakan bahwa sebuah prosep dapat terdiri dari 

beberapa prosep dasar yang menyatakan obyek yang sama. “A procept consists of a collection of elementary 

procepts which have the same object “. Misal prosep 6, meliputi proses menghitung 6, atau sekumpulan 

representasi seperti 3+3, 4+2, 2+4, 2x3, 8-2 dan lain-lainnya. Semua simbol-simbol tersebut oleh siswa 

dianggap sebagai representasi dari objek yang sama meskipun keseluruhan diperoleh  dari proses yang berbeda. 

Objek fungsi misalnya menurut Lauritzen (2012) dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari prosep dasar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas objek fungsi digambarkan sebagai prosep fungsi yang terdiri dari empat prosep dasar 

yaitu representasi aljabar, representasi grafik, representasi tekstual dan representasi tabel. 

Materi yang terkait dalam penelitian ini adalah materi aljabar tentang gradien dan persamaan garis lurus. 

Materi diambil karena gradien dan persamaan garis lurus itu sendiri merupakan suatu prosep. Gradien yang 

disimbolkan dengan m proses mencarinya dapat dilakukan dengan beberapa prosedur demikian juga dengan 

persamaan garis lurus.  

Kemudian dengan melihat tahapan siswa dalam menyelesaikan proses matematika (Tall, 1998, 2007) , yaitu 

tahap prosedur, proses dan prosep maka hasil pemikiran siswa secara dikotomi dikatakan sebagai pemikiran 

secara prosedural dan proseptual.   

Gambar 1 : Prosep fungsi dapat dilihat sebagai empat prosep dasar 
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Berikut adalah batasan (Tall, 1998, 2007)  tahapan prosedur, proses dan prosep : 

a. procedure, where a finite succession of decisions and actions is built up into a coherent sequence, 

b. process, where increasingly efficient ways become available to achieve the same result, now seen as a 

whole, 

c. procept, where the symbols are conceived flexibly as processes to do and concepts to think about. 

Tahap prosedur merupakan rangkaian beberapa keputusan dan aksi terbatas sedemikian hingga menjadi suatu 

rangkaian yang terpadu atau bertalian secara logis. Tahap proses merupakan aktivitas mental dimana cara-cara 

yang lebih efesien untuk mencapai hasil yang sama semakin terlihat sebagai satu kesatuan. Tahap prosep 

merupakan aktivitas mental dimana simbol dipahami secara fleksibel sebagai proses untuk dilakukan dan 

konsep untuk dipikirkan. 

Gambar 2, di atas juga menunjukkan teori pembentukan objek menurut Gray & Tall yaitu melalui tahapan 

prosedur, proses dan prosep. Teori lain yang sering menjadi rujukan adalah Teori Piaget dan Dubinsky , dkk 

(1997) yang sering dikenal dengan teori APOS. Jika teori APOS ini diterapkan pada belajar siswa simbolisme, 

sangat mirip dengan teori Prosep. 

Jadi prosedur digunakan untuk serangkaian barisan keputusan atau aksi. Sedangkan istilah proses 

digunakan untuk menyatakan hal yang lebih umum dan terdiri dari koneksi kompleks, misalnya proses 

penjumlahan, proses penyelesaian persamaan linear. Proses mungkin saja terdiri dari sejumlah prosedur yang 

memberi hasil yang sama, sedangkan prosep adalah memahami simbol sebagai proses dan konsep. 

 

2. Berpikir Proseptual 

Menurut Gray dan Tall (1994) berpikir proseptual diartikan sebagai berikut: 

“We characterize proseptual thinking as the ability to manipulate the symbolism flexibly as process or concept, 

freely interchanging different symbolisms for the same object”. Berpikir proseptual merupakan kemampuan 

untuk memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel sebagai proses atau konsep, secara bebas berpindah menjadi 

simbol yang berbeda untuk menyatakan objek yang sama. 

Berdasarkan bagan Tall (1998, 2007) dan Draha (2015) maka seseorang dikatakan memiliki pemikiran 

proseptual jika sudah berada tahap prosep. Adapun indikator dari masing-masing tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2 : Kinerja dalam proses matematika 
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Tabel 1. Indikator Tahapan Proses Matematika 

No Tahap  Indikator 

1 Prosedur 1. Menerapkan pengetahuan-pengetahuan terkait  masalah 

2. Membuat rencana penyelesaian masalah 

3. Menyusun penyelesaian masalah secara prosedural 

4. Memeriksa ketepatan penggunaan prosedur dalam menyelesaikan masalah 

2 Proses 1. Memahami prosedur sebagai suatu pengetahuan 

2. Memaknai langkah kerja dan menghubung-hubungkannya 

3. Menyusun beberapa prosedur penyelesaian masalah 

4. Menentukan prosedur  yang efisien. 

3 Prosep 1. Memahami proses dan konsep sebagai suatu entitas 

2. Memikirkan konsep secara proseptual. 

 

3. Penyelesaian Masalah Matematika 

Masalah atau problem merupakan bagian dari kehidupan manusia dan selalu dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Masalah dalam matematika menurut Herman Hudoyo (2003) merupakan pertanyaan atau soal 

matematika yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui oleh siswa. Cooney 

(dalam Shadiq, 2004:10) menyebutkan bahwa: ” ... for a question to be a problem, it must present a challenge 

that cannot be resolved by some routine procedure known to the student” . Suatu pertanyaan akan menjadi 

masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat 

dipecahkan oleh suatu prosedur rutin (routine procedure) yang sudah diketahui siswa.  

Menurut Ruseffendi (2006) [15]  suatu tugas atau soal merupakan masalah jika memenuhi tiga syarat, yaitu : 

(1) apabila persoalan tersebut belum diketahui bagaimana prosedur menyelesaikannya  (2) apabila persoalan 

tersebut sesuai dengan tingkat berpikir dan pengetahuan prasyarat siswa, soal yang terlalu mudah atau 

sebaliknya terlalu sulit bukan merupakan masalah (3) apabila siswa mempunyai niat untuk menyelesaikan 

persoalan tersebut. Agar tugas dan soal menjadi masalah yang baik perlu diperhatikan kriteria-kriteria dari Fung 

dan Roland (dalam Sugiman) sebagai berikut : (1) Masalah hendaknya memerlukan lebih dari satu langkah 

dalam menyelesaikannya; (2) Masalah hendaknya dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara/metode; (3) 

Masalah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir; (4) Masalah 

hendaknya menarik (menantang) serta relevan dengan kehidupan siswa; dan (5)  Masalah hendaknya 

mengandung nilai (konsep) matematik yang nyata sehingga masalah tersebut dapat meningkatkan pemahaman 

dan memperluas pengetahuan matematika siswa. 

Jadi suatu soal merupakan masalah atau bukan masalah bagi seseorang, merupakan hal yang bersifat relatif 

artinya suatu soal itu mungkin menjadi masalah bagi seseorang tetapi bagi orang lain itu mungkin bukan 

masalah, karena orang tersebut sudah mengetahui prosedur untuk menyelesaikannya, atau sudah mendapatkan 

penyelesaian masalahnya.  

Menurut Polya (1973, 154) [16] masalah dibedakan menjadi dua macam yaitu masalah untuk menemukan 

(problem to find) dan masalah untuk membuktikan (problem to prove). Tujuan dari masalah menemukan adalah 

untuk menemukan objek tertentu, objek yang ditanyakan dalam masalah. Masalah bisa teoritis atau praktis, 

abstrak atau konkrit, benar-benar masalah atau permainan. Bagian terpenting dari masalah menemukan adalah 

(1) Apa yang dicari, (2) Bagaimana data yang diketahui, (3) Bagaimana syaratnya. Ketiga hal tersebut 

merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah jenis ini. 

Pada masalah untuk membuktikan, siswa diharapkan dapat menunjukkan kebenaran suatu teorema atau 

pernyataan. Bagian utama dari masalah ini adalah konklusi dan hipotesis.  Lebih lanjut Polya menyatakan bahwa 

masalah untuk mencari (menemukan) lebih penting dalam matematika elementer, sedangkan masalah 

membuktikan lebih penting untuk matematika lanjut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang dimaksud masalah dalam penelitian ini adalah pertanyaan atau 

soal matematika yang  berkaitan dengan gradien dan persamaan garis lurus yang penyelesaiannya tidak dapat 

menggunakan prosedur secara langsung. 

Sejalan dengan pengertian masalah di atas, menyelesaikan suatu masalah, baik untuk masalah menemukan 

maupun untuk masalah membuktikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu dikaji. Sebagaimana 

tercantum dalam kurikulum 2006 (Depdiknas, 2006) [17] bahwa tujuan pembelajaran matematika diantaranya  

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Karena 

dalam pemecahan masalah belum ada metode solusi tertentu maka sering siswa menggunakan beberapa 

pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah sehingga siswa sering mengembangkan 

pengetahuan matematika yang baru (NCTM, 2009). 

Menurut Schoenfeld (2013) [18] ada empat kategori aktivitas yang diperlukan untuk menganalisis 

keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam usaha memecahkan masalah yaitu: 1) Pengetahuan individu; 2) 
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Penggunaan strategi pemecahan masalah oleh individu (strategi heuristic); 3) Pengawasan individu dan self-

regulation; 4) Belief  individu terhadap problem solving. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan sesesorang untuk menyelesaikan masalah menurut  Herman 

Hudoyo (2003) [19] adalah sebagai berikut: 1) memahami apa yang hendak dicari, 2) mengestimasi jawab, 3) 

mencari semua hal yang diketahui sebagai bahan untuk rencana penyelesaian, 4) memilih metode, rumus-rumus 

dan relasi berdasarkan rencana, 5) memanipulasi simbol-simbol dengan teknik-teknik matematika, 6) 

menemukan jawab, mengeneralisasi, dan 7) mengaplikasikan generalisasi yang diperoleh ke situasi baru.   

Sedangkan Oyedeji (dalam Ifamuyiwa & Ajilogba, 2012) [20] menyarankan langkah-langkah berikut dalam 

strategi pemecahan masalah untuk pembelajaran matematika sekolah menengah :1) Presentasi masalah; 2) 

Bertanya untuk menilai pemahaman siswa terhadap masalah; 3) Mengidentifikasi keterampilan prasyarat yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah (oleh guru dan siswa); 4) Memecahkan masalah menggunakan 

keterampilan prasyarat yang teridentifikasi (disediakan oleh siswa);  5) Menyatakan aturan-aturan yang timbul 

dari solusi ke masalah; 6) Siswa menuliskan solusi pada bukunya. 

Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Hayes (dalam Solso, 2008) [21] terdiri dari (1) 

mengidentifikasi permasalahan; (2) representasi masalah (3) merencanakan sebuah solusi (4) merealisasikan 

rencana (5) mengevaluasi rencana (6) mengevaluasi solusi. 

Polya (1973) mengajukan fase-fase atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah matematika yang 

terdiri atas empat langkah pokok, yaitu 1) memahami masalah (understanding the problem); 2) 

menyusun/memikirkan rencana (devising a plan), 3) melaksanakan rencana (carrying out a the plan) dan 4) 

memeriksa kembali (looking back). Berikut adalah indikator dari setiap langkah dari Polya.  

 

                                    Tabel 2. Indikator Tahap Menyelesaikan Masalah Menurut Polya 

No Langkah pemecahan 

masalah 

Indikator 

1 Memahami 

masalah. 

1. Menyebutkan apa yang diketahui. 

2. Menyebutkan apa yang ditanyakan. 

3. Menyebutkan pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

2 Merencanakan 

Penyelesaian. 

1. Membuat rencana-rencana yang akan digunakan dalam 

pemecahan masalah. 

2. Menemukan hubungan data yang diketahui dengan yang 

ditanyakan, memilh yang telah dipelajari sehingga dapat 

digunakan. 

3. Menjelaskan langkah-langkah dalam setiap metode yang dipilih. 

3 Melaksanakan 

rencana. 

1. Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat. 

2. Mendapatkan jawaban dari  permasalahan. 

4 Melihat kembali. 1. Mencocokkan jawaban yang telah diperoleh dengan 

permasalahan. 

2. Menuliskan kesimpulan tentang apa yang ditanyakan. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud penyelesaian masalah matematika dalam penelitian 

ini adalah berpikir proseptual yang diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah matematika dengan 

menggunakan langkah-langkah Polya. Digunakannya langkah-langka Polya dalam penelitian ini dikarenakan 

aktivitas-aktivitas pada setiap langkahnya sederhana dan tegas dalam arti lebih mudah dilaksanakan serta antara 

setiap langkah tidak terjadi tumpang tindih. 

 

4. Berpikir Proseptual dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah merupakan sarana yang baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir proseptual. 

Dengan memecahkan masalah siswa akan menggunakan pengetahuan konseptual maupun proseduralnya 

sehingga dapat memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel baik sebagai proses atau konsep serta kemampuan 

menggunakan suatu prosedur secara fleksibel.  

Berdasarkan tahapan  Polya untuk menyelesaikan masalah matematika dan karakteristik berpikir proseptual 

maka peneliti menyusun hal-hal yang ingin diketahui pada setiap tahapan dan bagaimana memperoleh datanya. 

Data tersebut akan digunakan untuk memperoleh profil berpikir proseptual siswa SMP dalam menyelesaiakan 

masalah matematika khususnya pada materi gradien dan persamaan garis lurus. Adapun keterkaitan  antara  

pembentukan prosep dari Gray dan Tall dan tahapan menyelesaikan masalah matematika menurut tahapan-

tahapan Polya dapat disajikan seperti dalam tabel berikut. 

    Tabel 3 

               Keterkaitan Tahapan Polya dan Teori Gray &Tall 
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Polya Gray &Tall 

Memahami masalah. 

Prosedur Merencanakan penyelesaian. 

Melaksanakan rencana. 

Melihat kembali. 
Proses 

Prosep 

 

Berdasarkan atas keterkaitan antara tahapan penyelesaian masalah dari Polya dengan tahapan pembentukan 

prosep maka berikut adalah aktivitas-aktivitas berpikir proseptual dan indikator-indikatornya : 

 

Tabel 4. Aktivitas Berpikir Proseptual Siswa Menyelesaikan Masalah 

No Tahapan Polya Aktivitas Berpikir Proseptual  Indikator yang ingin diketahui 

1 Memahami 

masalah. 

Menerapkan pengetahuan terkait 

masalah 

 

Cara siswa menerapkan 

pengetahuan terkait masalah. 

2 Merencanakan 

Penyelesaian. 

Merencanakan beberapa 

prosedur penyelesaian masalah 

Cara siswa merencanakan 

beberapa prosedur  

penyelesaian masalah  

3 Melaksanakan 

rencana. 

Melaksanakan beberapa 

prosedur penyelesaian masalah. 

Cara siswa melaksanakan 

beberapa prosedur 

penyelesaian masalah 

4 Melihat kembali. 1. Memilih prosedur yang efisein 

 

2. Memahami proses dan konsep 

sebagai suatu entitas 

 

 

3. Memikirkan konsep secara 

proseptual 

 

 

1. Cara siswa menentukan 

prosedur yang efisien 

2. Cara siswa menjelaskan 

proses penyelesaian masalah 

terkait konsep-konsep yang 

ada. 

3. Cara siswa menjelaskan 

simbol-simbol matematika 

terkait proses dan konsepnya 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap 

makna dibalik gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Subyek penelitian ini adalah siswa laki-laki 

SMP kelas VIII yang berkemampuan matematika tinggi. Untuk menentukan siswa berkemampuan tinggi, siswa 

diminta menyelesaikan  soal tes kemampuan matematika berbentuk uraian yang diambil dari soal ujian nasional 

yang sesuai dengan standar isi untuk kelas VIII. Skor tes (x),  80 ≤ x ≤ 100 dikategorikan berkemampuan tinggi.  

Metode pengumpulan data penelitian adalah wawancara mendalam dan analisis tugas yang didasarkan pada 

tugas penyelesaian masalah matematika.  Semua data direkam dengan menggunakan video recorder. Untuk 

memperoleh data yang kredibel, melalui pengamatan terus menerus/konsisten dan pantang menyerah 

(meningkatkan ketekunan), triangulasi waktu. (Moleong, 2011; Sugiyono, 2011). Data dianalisis menggunakan 

model alir meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles & Huberman, 1992). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk melihat profil berpikir proseptual siswa diberikan tes pemecahan masalah matematika yang berkaitan 

dengan persamaan garis lurus. Sebagai berikut : 

Diketahui garis g melalui titik  A(0,b) dan titik  B(2,-3). Tentukan nilai  b jika garis g tegak lurus dengan garis h 

yang persamaannya 33  xy . Kemudian tentukan persamaan garis  g   dan  gambarkan kedua garis 

tersebut. 

Dalam penelitian ini siswa mengerjakan soal secara bersama-sama selanjutnya dilakukan wawancara satu-

persatu.  Berikut adalah hasil-hasil pekerjaan subyek penelitian. 

a. Mencari gradien garis g 
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b. Menentukan nilai b : 

 
 

c. Menentukan persamaan garis g : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa subyek telah memahami masalah yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dari serta apa yang ditanyakan. Terkait dengan aktivitas pada tahap prosedur dari berpikir proseptual 

subyek telah memahami materi-materi yang terkait untuk menyelesaikan masalah, yaitu :  mencari gradien, 

mencari gradien garis  jika diketahui garisnya berelasi tegak lurus, menentukan persamaan suatu garis, mencari 

koordinat titik yang belum diketahui, dan juga menggambar grafik persamaan garis. Untuk tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah telah sesuai dengan tahap merencanakan pemecahan masalah. Adapun urutan 

pemecahan masalah adalah sebagai berikut : 
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Gambar    3 

Keterangan : 

                 : manipulasi simbol 

  : sub tujuan 

      : kondisi awal 

       : proses/hasil 

 

Subyek penelitian sudah berada pada tahapan prosep atau . dalam penyelesaian masalah subyek khususnya 

dalam menentukan nilai b dan mencari persamaan garis lurus telah menggunakan berpikir proseptual dengan 

sempurna., karena subyek memahami proses mencari nilai b dengan menggunakan prosedur mencari gradien 

dua titik  pada garis ( m
xx

yy






12

12 ) atau prosedur mencari persamaan garis yang diketahui satu titik dan 

gradiennya ( )( 11 xxmyy  ). Demikian juga dalam menentukan persamaan suatu garis , subyek 

memahami konsep dan proses dari persamaan garis lurus. Menentukan proses persamaan garis subyek 

menggunakan prosedur mencari persamaan garis jika diketahui dua titik (

12

1

12

1

xx

xx

yy

yy









) maupun prosedur 

mencari persamaan garis yang diketahui satu titik san gradiennya ( )( 11 xxmyy  ).   

 

III. KESIMPULAN 

Subyek penelitian laki-laki berkemampuan tinggi memiliki kemampuan berpikir proseptual yaitu 

kemampuan untuk memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel sebagai proses atau konsep, secara bebas 

berpindah menjadi simbol yang berbeda untuk menyatakan objek yang sama.  Hal ini dapat dilihat dalam 

menyelesaikan masalah subyek telah melewati tahapan prosedur dan proses selanjutnya karena menguasai 

konsep-konsep yang ada maka subyek berada pada tahap prosep. Berpikir proseptual subyek sudah sempurna. 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kesalahan calon guru sekolah dasar 

dalam mengajukan soalcerita yang melibatkan pecahan campuran. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang melibatkan 46 calon guru semester delapan 

dalam mengajukan soalcerita. Calon guru diberikan dua operasi pecahan dan diminta 

untuk mengajukan soal terkait operasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

kesalahan yang dilakukan calon guru adalah memberikan bilangan asli untuk 

membentuk makna pecahan, tidak menggunakan satuan yang sesuai, gagal 

mengekspresikan operasi yang terkait dengan kehidupan sehari, gagal membangun 

relasi bagian dari keseluruhan,memberikan bilangan keseluruhan untuk membentuk 

makna pecahan, menggunakan satuan yang tidak lazim digunakan di kehidupan 

sehari-hari. Untuk itu, calon guru perlu menguasai kemampuan koneksi yang baik 

antara pengalaman yang dimiliki dan konsep matematika yang saling terkait.  

 

Kata kunci: kesalahan, calon guru, mengajukan soal, pecahan campuran.  
 

I. PENDAHULUAN 

Pemahaman satu konsep matematika merupakan hal yang penting untuk mempelajari konsep matematika 

selanjutnya. Seperti yang tertuang dalam Permendiknas no. 22 tahun 2006[1] dinyatakan bahwa dalam 

memahami konsep matematika, mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep serta mampu menerapkan konsep 

secara akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan soal.  Oleh karena itu, pemahaman konsep harus diajarkan 

dimulai sejak jenjang pendidikan dasar. 

Agar konsep matematika dapat tertanam pada memori jangka panjang siswa maka diperlukan guru 

profesional yang mampu melaksanakan tugasnya (Herawati, dkk, 2010) [2] dengan baik. Tentunya hal ini 

dipelajari pada saat calon guru sekolah dasar menempuh pendidikan S-1 agar penguasaan konsep matematika 

lebih baik. Untuk mengetahui penguasaan konsep calon guru dapat dilakukan melalui pengajuan soal dari 

kondisi yang diberikan. 

Pengajuan soaldalam NCTM (2000)[3] merupakan pembentukan soal baru berdasarkan suatu kondisi 

tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tentunya hal ini melibatkan pemahaman konsep terkait kondisi 

yang diberikan. Pemahaman konsep matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari merupakan salah 

satu komponen penting yang harus dimiliki oleh guru dan calon guru kelas (Bal dkk, 2005)[4]. Untuk itu, 

pengajuan soal merupakan aktivitas yang mengembangkan kemampuan matematika karena mempunyai 

pengalaman secara langsung dalam mengajukan soal.  

Kegiatan mengajukan soal, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan dalam mengidentifikasi situasi dari kondisi yang diberikan, memunculkan soal baru atau 

mengkombinasikansoal yang sudah ada. 

Beberapa penelitian tentang pengajuan masalah yang melibatkan calon guru dilakukan oleh McAllister 

and Beaver (2012)[5]; Kar & Isik (2014)[6]; Kilic (2015)[7]; dan banyak peneliti yang lain. McAllister dan Beaver 

(2012) mengidentifikasi tipe kesalahan calon guru dalam membuat soal cerita tentang pecahan.Kar & Isik 

(2014) yang menganalisis masalah yang diajukan oleh calon guru sekolah dasar berdasarkan struktur semantic. 

Hasil penelitian menunjukkan ada delapan tipe kesalahan yang ditemukan dalam mengajukan masalah pada 

operasi pecahan. Kilic (2015) menyelidiki tipe makna operasi pecahan dari masalah yang diajukan oleh calon 

guru sekolah dasar. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi kesalahan calon guru sekolah dasar 

dalam mengajukan soal cerita pada operasi penjumlahan pecahan.   

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan calon guru 

sekolah dasar dalam mengajukan soal operasi pecahan. 46 calon guru sekolah dasar terlibat dalam penelitian ini 

yang berada pada semester 8 para calon guru ini telah menempuh mata kuliah matematika I dan II, 

pengembangan pembelajaran matematika, dan program pengalaman lapangan.  
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengajuan soal (TPM). Lembar tes ini terdiri atas 

dua kondisi dan calon guru diminta untuk mengajukan soal terkait dengan kondisi tersebut. Calon guru 

diberikan waktu 20 menit untuk mengajukan soal pada operasi pecahan. Setiap caln guru akan diberikan kode 

S1, S2, …, S46. 

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi kesalahan apa saja yang dibuat calon guru dalam 

mengajukan soal pada penjumlahan pecahan. Dalam mengajukan soal, calon guru bisa saja melakukan 

kesalahan lebih dari satu. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan calon guru dalam 

mengajukan soal tentang operasi pecahan.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari operasi penjumlahan pecahan I, salah satu soal penjumlahan pecahan yang diajukan S35 yaitu  

“Dina memiliki 2 melon untuk dimakan bersama adiknya yang kemudian dibagi menjadi sama rata. Kemudian 

Dina membeli semangka dan dibagi lagi bersama adiknya  bagian. Berapa bagiankah buah melon dan 

semangka yang sudah dimakan Dina dan adiknya?” 

Dari soal di atas, kesalahan yang dilakukan antara lain S35 memberikan bilangan keseluruhan untuk membentuk 

makna pecahan. Hal ini terlihat pada kalimat “Dina memiliki 2 melon untuk dimakan bersama adiknya yang 

kemudian dibagi menjadi sama rata”. Tujuan calon guru mengungkapkan kalimat tersebut adalah ingin 

membentuk pecahan  seperti yang diinginkan dalam situasi operasi penjumlahan pecahan. Jika ditinjau dari 

struktur maknanya kalimat di atas tidak menunjuk pecahan  melainkan menunjuk pecahan
2

2
karena 2 melon 

yang dibagi rata untuk Dina dan adiknya, Dari kalimat ini, terlihat bahwa S3 mengalami kegagalan untuk 

menyatakan konsep pecahan . Kalimat “Kemudian Dina membeli semangka dan dibagi lagi bersama 

adiknya  bagian.” S35 mengajukan soal yang tidak terkait di kehidupan sehari-hari karena membeli lagi 

semangka dan dibagi bersama adiknya
5

2
bagian. Jika di kehidupan sehari-hari jarang sekali seseorang membagi 

semangka menjadi lima bagian karena hal ini menyulitkan bagi yang memotong semangka tersebut. 

Selanjutnya, S35 tidak menggunakan pecahan yang dimaksud dalam operasi penjumlahan pecahan. Hal ini 

terlihat pada operasi penjumlah pecahan dari soal yang diajukan oleh S35 yaitu
2

2
+

5

2
seharusnya S35 

menyatakan situasi +
5

2
. Soal yang diajukan S22 yaitu “Nenek memasak nasi

2

1
2 kg pada pagi hari. 

Setelah mengetahui cucunya berkunjung ke rumah. Nenek menanak nasi lagi dengan
5

2
kg nasi. Berapa kg nasi 

yang sudah dimasak oleh nenek?”.  

Dari soal di atas, kesalahan yang dilakukan S22 adalah memberikan satuan yang tidak sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari. Hal ini terlihat pada kalimat “Nenek menanak nasi lagi dengan
5

2
kg nasi.” Satuan yang digunakan 

adalah kilogram, satuan ini tidak lazim digunakan untuk membeli beras. Umumnya yang terjadi di pasaran 

adalah membeli beras dengan berat minimal  kilogram atau 1 kilogram.  

Berdasarkan operasi I, dapat diidentifikasi kesalahan yang dilakukan calon guru, yaitu memberikan bilangan 

keseluruhan untuk membentuk makna pecahan, gagal menyatakan konsep pecahan, mengajukan soal yang tidak 

terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan satuan yang tidak lazim digunakan di kehidupan sehari-

hari.  

Dari operasi penjumlahan II, salah satu soal yang diajukan oleh calon guru yaitu 

“Ayah memberikan Adi  bagian dari kelerengnya.  bagian diberikan lagi kepada adiknya. Kelereng ayah 

ada 100 butir. Berapa jumlah kelereng ayah sekarang?”.  

Dari soal cerita yang diajukan oleh S18, kesalahan yang dilakukan adalah menggunakan satuan yang tidak 

sesuai dengan kehidupan sehari-hari, seperti pada kalimat “Ayah memberikan Adi  bagian dari kelerengnya. 

 bagian diberikan lagi kepada adiknya”. Sulit untuk menyatakan kelereng menjadi  dan  bagian 
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seperti yang dimaksud oleh S18. Dari kalimat ini, terlihat S18 gagal mengekspresikan konsep pecahan yang 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, S18 memberikan bilangan keseluruhan dari kelereng yang dimiliki. Hal 

ini terlihat dari kalimat “Kelereng ayah ada 100 butir” yang kemudian diberikan kepada Adi dan adiknya. 

Selain itu, pertanyaan yang diajukan pada soal oleh S18 tidak sesuai dengan operasi penjumlahan yang 

diberikan. Hal ini dapat dilihat pada kalimat “Berapa jumlah kelereng ayah sekarang?”  

Kesalahan serupa dengan S18 juga dilakukan oleh S5 dengan soal yang diajukan sebagai berikut.  

“Ayah membeli 1 karung semen.  nya digunakan untuk membuat pot bunga.  nya digunakan untuk 

menembel lantai yang rusak. Berapa semen yang dibutuhkan ayah untuk pekerjaanya tersebut?” 

S5 memberikan bilangan keseluruhan yaitu “Ayah membeli 1 karung semen”. Pada soal ini menjadi tidak 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ketika S5 menyatakan “  nya digunakan untuk membuat pot bunga. 

 nya digunakan untuk menembel lantai yang rusak”. Hal ini dikarenakan S5 menyatakan nya digunakan 

untuk membuat pot bunga dan .  nya digunakan untuk menembel lantai yang rusak. Hal ini tentunya tidak 

mungkin karena ayah hanya membeli satu karung semen saja, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan 

membuat pot bunga dan menembel lantai. Selain itu, satuan yang digunakan oleh S5 juga tidak sesuai karena 

menyatakan jumlah yang lebih dari seharusnya diketahui dalam soal.  

Berdasarkan operasi II, dapat diidentifikasi kesalahan yang dilakukan calon guru, yaitu memberikan bilangan 

keseluruhan untuk membentuk makna pecahan, gagal menyatakan konsep pecahan, mengajukan soal yang tidak 

terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan satuan yang tidak lazim digunakan di kehidupan sehari-

hari.  

Dari hasil identifikasi soal cerita yang diajukan oleh calon guru dapat diketahui kesalahan yang dilakukan 

yaitu memberikan bilangan keseluruhan untuk membentuk makna pecahan (Mc. Alister & Beaver, 2012; Kar & 

Isik, 2014), menggunakan pecahan yang tidak sesuai (Kilic, 2012), gagal menyatakan konsep pecahan (Kar & 

Isik, 2014), mengajukan soal yang tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari(Mc. Alister & Beaver, 2012; Kar 

& Isik, 2014), menggunakan pecahan yang tidak sesuai (Kilic, 2012), dan menggunakan satuan yang tidak lazim 

digunakan di kehidupan sehari-hari(Mc. Alister & Beaver, 2012; Kar & Isik, 2014). Pengajuan masalah yang 

dilakukan calon guru dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki (Silver, 1997; Christou, dkk, 2005). Melalui 

pengajuan masalah, dapat membantu membangun hubungan antara pecahan dengan kehidupan sehari-harinya 

untuk mengatasi kebingungan calon guru dalam merepresentasikan dari bentuk pecahan ke dalam masalah. 

Selain itu, melalui penguasaan konsep yang telah dimiliki dan kemampuan calon guru mengoneksikan antara 

satu konsep dengan konsep yang lainnya sehingga mampu menyajikan hubungan internal dan eksternal 

matematika (Kusuma, 2008; Rohendi & Dulpaja, 2013) dalam kehidupan sehari-hari.  

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data, kesalahan yang dilakukan oleh calon guru dalam mengajukan soal cerita pada 

operasi penjumlahan pecahan campuran yaitu  

1. memberikan bilangan keseluruhan untuk membentuk makna pecahan,  

2. menggunakan pecahan yang tidak sesuai,  

3. gagal menyatakan konsep pecahan, mengajukan soal yang tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari, 

4. menggunakan pecahan yang tidak sesuai, dan  

5. menggunakan satuan yang tidak lazim digunakan di kehidupan sehari-hari. 

Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut bagaimana proses koneksi calon guru mengajukan masalah ditinjau 

dari pengalaman, konsep matematika yang telah dikuasai, dan konsep matematika yang akan dipelajari (Warih, 

dkk, 2016). Sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang kontekstual bagi siswa sekolah dasar ketika 

calon guru tersebut mengajar di sekolah. 

 

V. DAFTAR RUJUKAN 

[1] Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pantazi, D. M., Sriraman, B. (2005). An Empirical Taxonomy 

of Problem Posing Processes. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM) – The 

International Journal on MathematicsEducation Vol. 37(3). 

[2] Dunker.2010. problem posing-Adding a creative Increment to Technologi Problem Solving. Journals/JTE. 

[3] Herawati, ODP., Siroj, R., Basir, H.M.D. (2010). Pengaruh pembelajaran problem posing terhadap 

kemampuan pemahaman konsep Matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 Palembang. 

Jurnal Pendidikan Matematika Volume 4. No.1 Juni 2010. 

[4] Isik, C. & Kar, T. (2012). An Error Analysis in Division Problems in Fractions Posed by Pre-Service 

Elementary Mathematics Teachers. Educational Sciences:Theory & Practice – 12(3), 2303-2309. 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

898 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

[5] Kar, T. & Isik, C. (2014). Analysis of Problems Posed by Pre-service Primary Teachers about Adding 

Fractions in terms of Makna Structures. International Society of Education Research 9(2), 135-

146. 

[6] Kiliç, Ç. (2013). Pre-service primary teachers’ free problem-posing performances in the context of 

fractions: An example from Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 1-10. 

[7] Kiliç, Ç. (2015). Analyzing Pre-Service Primary Teachers’ Fraction Knowledge Structures through 

Problem Posing. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,11(6), 1603-

1619. 

[8] Kusuma, D.A. (2008). Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematik dengan menggunakan Pendekatan 

Konstruktivisme.http://pustaka.unpad.ac.id/wp.content/uploads/2009/06/meningkatkankemampua

n-koneksi-matematik.pdf 

[9] McAllister, C.  J., & Beaver, C.  (2012).   Identification of error types in preservice teachers' attempts to 

create fraction story problems for specified operations. School Science and Mathematics 112(2), 

88-98. 

[10] National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 2000. Principles and Standard forschool 

mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.  

[11] Rohendi, Dedi & Dulpaja, Jojon. (2013). Connected Mathematics Project (CMP) Model Based on 

Presentation Media to the Mathematical Connection Ability of Junior High School Student. 

Journal of Education and Practice, 4(4), 17-22. www.iiste.org 

[12] Silver, E.  A., & Cai, J.  (1996).  An  analysis  of  arithmetic  problem  posing  by middle  school students. 

Journal for Research in Mathematics Education, 27, 521-53. 

[13] Warih, P. D., Parta, I. N., Rahardjo, S. (2016). Analisis kemampuan koneksi matematis siswa kelas 

VIIIpada materi teorema Pythagoras. Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan 

Pembelajarannya (KNPM I) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

http://www.iiste.org/


Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

899 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Penerapan Strategi Pembelajaran Mind Mapping Pada Mata 

Kuliah Metode Statistika 

 

 

Sri Rahmawati Fitriatien 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

rahmawatien.srf@unipasby.ac.id 
 

 

Penelitian ini dilakukan karena sejauh ini, catatan mahasiswa dalam sistem 

perkuliahan masih menggunakan catatan dalam bentuk yang monoton untuk mata 

kuliah metode statistika. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang berisi banyak 

rumusan-rumusan penting yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bekal dalam 

menyusun skripsi. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi atau perbedaan 

tersendiri dalam menyusun materi perkuliahan agar mudah diingat serta dipahami 

oleh mahasiswa hingga diaplikasikan penggunaannya dalam menyusun skripsi. Tidak 

jarang bahwa penulisan materi yang disajikan dalam bentuk catatan perkuliahan yang 

monoton menyebabkan pengemasan materi dalam ingatan hanya bertahan dalam 

masa jangka pendek, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami 

alur dan kaitan materi yang satu dengan yang lainnya yang berimbas pada hasil 

belajar untuk mata kuliah metode statistika. Peneliti menyajikan salah satu alternatif 

dalam menulis materi perkuliahan yaitu menggunakan strategi mind mapping. 

Diharapkan dari penulisan materi perkuliahan dengan mind mapping mampu 

membantu mahasiswa dalam melakukan eksplorasi pemahaman suatu materi 

sehingga memiliki jangka waktu yang panjang untuk memahami dan menyimpan 

materi dalam ingatan mahasiswa. Melalui strategi ini, mahasiswa mampu menjawab 6 

butir pertanyaan dari 8 pertanyaan yang diajukan peneliti yang direpresentasikan 

mendapat nilai baik. Melalui strategi penulisan catatan mata kuliah dengan mind 

mapping menyatakan bahwa hasil belajar mahasiswa yang mengampu mata kuliah 

metode statistika sebagaian besar memperoleh nilai B+, yang artinya bahwa mind 

mapping merupakan salah satu alternatif yang direkeomendasikan dalam menulis 

catatan perkuliahan yang menarik. 

 

Kata Kunci : catatan perkuliahan, mind mapping, menarik, hasil belajar  

 
I. PENDAHULUAN 

Tolok ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor 

eksternal. Berbicara faktor internal, tidak akan terlepas dari sosok setiap individu yang melakukan proses 

pendidikan. Kondisi jasmani, psikologis serta faktor aktivitas yang menyebabkan mahasiswa mengalami 

kelelahan selama proses belajar merupakan salah satu faktor internal dari diri mahasiswa itu sendiri. Selain itu, 

kondisi latar belakang dan dukungan keluarga, kondisi suasana belajar di sekolah serta lingkungan mahasiswa 

hidup bermasyarakat merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi kondisi mahasiswa secara eksternal 

(Slameto, 2010:54). 

 Selama proses belajar mengajar, mahasiswa memperoleh informasi terkait materi perkuliahan yang setiap 

harinya bisa saja mengalami perubahan-perubahan baik perubahan dalam hal materi perkuliahan, perubahan 

sikap dan suasana dalam menerima informasi materi perkuliahan yang dianggap baru oleh mahasiswa atau 

sebagai materi tambahan dari lanjutan materi sebelumnya. Berdasarkan runtun waktu, perubahan informasi 

dalam perkuliahan secara berkelanjutan akan mempengaruhi proses berpikit mahasiswa dalam menerima materi. 

Akibatnya, beberapa informasi yang diserap oleh mahasiswa terkait materi sebagian kecil menjadi informasi 

dalam jangka pendek. Agar memori dapat bertahan lama maka perlu adanya proses pengulangan informasi yang 

dilakukan dengan belajar menggunakan cara, metode ataupun strategi yang menarik dan menyenangkan.  

Menurut Nur (dalam Ningsih, 2009: 1) dalam belajar diperlukan pula strategi belajar. Penggunaan strategi 

belajar yang menarik dan menyenangkan dalam hal ini merupakan suatu proses yang dilakukan mahasiswa 

dalam melakukan perpindahan memori dan metakognitif selama proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan 
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utama pengajaran strategi adalah mengajarkan mahasiswa untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri 

sendiri (pembelajar mandiri) (Trianto, 2011: 155). 

Sejauh ini, rata-rata mahasiswa menggunakan buku ajar dan buku catatan sebagai bekal utama dalam 

mengikuti proses perkuliahan. Keberadaan buku ajar yang dimiliki mahasiswa selain memberi dampak positif 

dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan, juga memberikan dampak negatif terhadap proses belajar di 

dalam kelas. Dengan adanya buku ajar, membuat mahasiswa merasa tidak perlu melakukan pencatatan materi 

perkuliahan karena merasa bahwa apa yang sudah ada di buku ajar merupakan sesuatu yang final dan 

memberikan pemaparan yang jelas dari materi yang sedang dibahas. Paradigma yang salah dari pemikiran 

mahasiswa adalah dengan adanya buku ajar, mahasiswa tidak perlu mencatat atau menuliskan kembali hal-hal 

yang dijelaskan oleh dosen di depan kelas. Padahal, sebenarnya adalah informasi yang tepat adalah informasi 

yang disampaikan ketika dosen sedang memberikan pemaparan atau penjelasan di depan kelas, karena bisa jadi 

informasi yang disampaikan oleh dosen terkait materi baik secara lisan maupun tulisan tidak ada di buku ajar 

sebagai buku pegangan mahasiswa tersebut. Anggapan mahasiswa yang menyatakan bahwa apa yang ada di 

buku ajar adalah cukup sebagai bekal materi yang digunakan untuk bahan perkuliahan.  Memang tidak sedikit 

mahasiswa yang mencatat dalam proses kegiatan belajar mengajar, namun bisa dikatakan catatan mereka kurang 

efektif karena mereka berusaha untuk merangkum kembali apa yang disampaikan oleh dosen dalam 

menjelaskan suata bahan perkuliahan. Kadangkala, mahasiswa kurang efektif dalam menerima penjelasan-

penjelasan dari dosen terkait ide-ide yang krusial dari topik bahasan yang sedang dibahas, sehingga informasi 

tersebut terlewatkan untuk dicatat sebagai catatan penting. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya daya ingat 

mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari di kelas yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa. 

Uraian di atas menyatakan bahwa pentingnya dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa guna mencari 

metode, strategi ataupun cara-cara yang unik untuk membantu setiap individu dalam proses mengingat materi 

perkuliahan dalam jangka waktu yang lama dengan mengutamakan keaktifan mahasiswa dan memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dan potensi mahasiswa secara maksimal dengan menerapkan 

strategi pembelajaran peta konsep atau yang lebih dikenal dengan istilah mind mapping untuk mata kuliah 

metode statistika. Dengan cara ini, diharapkan mampu membanngun daya ingat dan meningkatkan pemahaman 

mahasiswa walaupun hanya dengan melihat catatan perkulaiahn secara sepintas. De Porter dan Hernacki (dalam 

Sugiarto, 2009:22) menyatakan bahwa konsep mencatan menggunakan strategi peta konsep adalah salah satu 

alternatif pencatatan yang efisien dan efektif. Mind mapping mulai diperkenalkan sejak tahun 1970 oleh Tony 

Buzan yang ide dasarnya dari proses kerja otak dalam menerima informasi dari luar dan kemampuan 

menyimpan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, mind mapping merupakan bentuk pencatatan informasi 

dengan menggunakan konsep rute  yang disajikan dalam bentuk peta sehingga memungkinkan siapapun yang 

membaca dan mempelajari informasi tersebut akan lebih mudah dalam memahami dan menelaah informasi yang 

diberikan dan peta rute tersebut. Dengan cara kerja seperti ini, membantu proses kerja otak dalam mengingat 

terkait fakta dan ide dimana peran otak disini terlibat sedari dini dalam proses menerima dan mengolah 

informasi yang diserapnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Tony Buzan bahwa konsep atau strategi 

pencatatan menggunakan mind mapping dinilai lebih efektif dibandingkan menggunakan srtategi pencatatan 

secara tradisional.  

De Porter dan Hernacki (dalam Sugiarto, 2009: 25) mengemukakan manfaat mind mapping diantaranya 

mampu memusatkan perhatian dengan tingkatan fleksibilitas yang tinggi karena mampu memusatkan perhatian 

sehingga pemahaman terhadap suatu informasi baik yang diberikan dalam waktu singkat ataupun berulang, 

dapat membuat mahasiswa terpusat perhatiannya dan proses belajar berjalan dengan lebih aktif. Windura (dalam 

Ningsih, 2009: 14) mengungkapkan bahwa mind mapping  memiliki beberapa keunggulan, antara lain ide utama 

materi perkuliahan ditentukan secara jelas, mampu memusatkan perhatian baik mata maupun konsentrasi 

mahasiswa  sehingga hal ini dapat membantu dosen dalam mengelola kelas secara baik karena tingkat 

konsentrasi mahasiswa juga dapat dikendalikan dengan proses pembelajaran yang kreatif serta menyenangkan. 

Jika konsentrasi mahasiswa selama proses pembelajaran mampu dijaga, tidak sulit bagi dosen untuk 

memusatkan perhatian mahasiswa sehingga mampu memberikan informasi dengan melihat gambaran secara 

menyeluruh, detail dari informasi yang disampaikan, kaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang 

lainnya, informasi terdahulu dengan informasi selanjutnya sehingga ada kesesuaian antara harapan dosen dan 

mahasiswa akan sama-sama tercapai. Selain bermanfaat dalam proses mengingat jangka panjang, konsep 

penggunaan strategi mind mapping mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa dalam proses 

pengelompokan materi atai informasi sehingga proses transformasi ilmu tidak berkutat pada sekitar kemampuan 

otak kiri melainkan adanya kolaborasi antara otak kiri dan otak kanan dengan melibatkan visual ataupun 

melibatkan warna tertentu guna mendukung proses penerapan mind mapping dalam konsep penyusunan materi 

perkuliahan. Dengan konsep pencatatan menggunakan mind mapping ini, tidak mustahil akan menghasilkan 

mahasiswa yang selain paham akan materi yang disampaikan dosen, juga akan menghasilkan mahasiswa yang 

kreatif dan inovatif dalam menyusun catatan perkuliahan dengan cara yang berbeda dan mudah diingat 

kapanpun ilmu itu akan digunakan. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui hasil belajar mahasiswa Angkatan 2014 di Prodi 

Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam mengikuti perkulihan mata akuliah 

metode statistika. Seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa tujuan penggunaan konsep strategi 

pencatatan materi perkuliahan menggunakan konsep mind mapping adalah untuk mengetahui respon mahasiswa 

dengan diharapakan mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan dengan baik, yang akan berdampak pada 

nilai akhir atau hasil belajar memperoleh nilai yang maksimal. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2014 yang telah 

mengampu mata kuliah metode statistika. Rancangan penelitian ini dilakukan secara berulang dengan tahapan 

kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan.  

Tahap awal pada tahapan ini adalah merencanakan apa saja yang akan dijelaskan peneliti, materi apa saja 

yang akan dibahas selama proses penelitian berlangsung, alasan peneliti menggunakan materi tertentu dengan 

konsep mind mapping, dilakukan kepada siapa penelitian ini, waktu yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian, pihak-pihak yang dilibatkan dalam melaksanakan proses penelitian ini, dan desain penelitian 

dirancang. Guna kelancaran selama proses penelitian berlangsung yang sekaligus bersamaan dengan proses 

belajar mengajar berlangsung, maka perlu peneliti menyiapkan bahan-bahan mengajar serta perangkat mengajar 

guna kelancaran penelitian, salah satunya adalah rencana pelaksanaan semester (RPS) yang digunakan sebagai 

rambu-rambu dalam memberikan materi atau informasi pembalajaran baik selama penelitian ini berlangsung 

ataupun dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah Metode Statistika, soal tes untuk kuis 1 beserta kunci 

jawabannya. Selanjutnya, peneliti mengimplemetasikan isi dari rancangan penelitian ini dengan melaksanakan 

kegiatan mengajar sesuai dengan strategi pembelajaran mind mapping yang sudah dikonsepkan. Pada tahapan 

selanjutnya adalah proses pengamatan yang dilaksakana oleh dosen bersamaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran. Dalam tahapan ini, dosen membuat catatan pribadi terkait perkembangan proses belajar mengajar 

di kelas dalam selama waktu penelitian yang sudah ditentukan untuk sub bab materi pada mata kuliah metode 

statistika. Selain melakukan pencatatan, peneliti juga menyiapkan bahan atau soal tes yang akan diberikan pada 

kuis berikutnya. Di akhir penelitian, tahapan yang peneliti lakukan adalah melakukan refleksi. Tahapan ini 

bertujuan untuk menemukan hal-hal yang ditemukan selama dilakukan penelitian apakah sudah sesuai dengan 

alur penelitian dan kesesuaian hasil yang diharapkan berdasarkan rancangan penelitian yang telah disusun 

dengan menggunakan strategi mind mapping sebagai ide dasar dalam penelitian.  

Metode pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode tes 

dengan memberikan kuis, serta pengisian kuesioner. 

 

Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis data pada tahap awal penelitian, diperoleh nilai rata-rata nilai mahasiswa untuk 

kuis 1 adalah 59,39. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahap awal penelitian ini belum adanya 

ketercapaian nilai belajar mahasiswa berdasarkan standar kelulusan mahasiswa pada mata kuliah metode 

statistika. Dengan demikian peneliti menggunakan strategi pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan 

nilai kuis 2 untuk  ata kuliah metode statistika yaitu dengan menerapkan mind mapping sebagai suatu strategi 

pencatatan materi perkuliahan yang menarik dan kreatif. Dengan melihat hasil analisis data tahap awal 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan strategi pembelajarn mind mapping diperoleh nilai rata-

rata kuis kang ke-2 adalah 78,48. 

Sedangkan untuk hasil respon mahasiswa untuk mata kuliah metode statistika, dari 8 pertanyaan respon 

mahasiswa yang diajukan kepada mahasiswa, terdapat 6 pertanyaan yang  mendapatkan nilai cukup baik dan 2 

pertanyaan mendapatkan nilai baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mind 

mapping cukup baik bila diterapkan pada sistem perkuliahan metode statistika. 

 

III. PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui peningkatan nilai untuk kuis 1 dan kuis 2 pada sistem perkuliahan metode statistika 

sebelum dan sesudah diterapkan strategi pembelajaarn mind mapping dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Nilai Kuis Metode Statistika Sebelum dan Sesudah diterrapkan Strategi Mind Mapping 

Keterangan Sebelum  Sesudah 

Nilai Rata-rata 59,39 78,48 

Persentase 15,15% 63,64% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa strategi pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan nilai kuis 

mahasiswa untuk mata kuliah metode statistika. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa 

yang mampu melampaui nilai yang ditargetkan sebagai acuan nilai kelulusan mahasiswa untuk kuis 1. Artinya, 

melalui strategi pencatatan materi menggunakan mind mapping mampu memberikan pengalaman yang lebih 
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kepada mahasiswa dalam memahami konsep-konsep perhitungan statistika melalui penjelas yang telah diberikan 

oleh peneliti selaku dosen pengampu.  

Sedangkan hasil respon siswa berdasarkan hasil respon mahasiswa dalam mengikuti sistem perkuliahan 

dengan menggunakan strategi pembelajaran mind mapping bahwa pada pertanyaan pertama sebanyak 6 

mahasiswa menjawab sangat menarik dengan persentase 16,7%, 6 mahasiswa menjawab menarik dengan 

persentase 16,7%, 21 mahasiswa menjawab cukup menarik dengan persentase 58,3%, dan 3 mahasiswa 

menjawab kurang menarik dengan persentase 8,3%.  

Pada pertanyaan kedua sebanyak 8 mahasiswa menjawab sangat tepat dengan persentase 22,2%, 8 

mahasiswa menjawab tepat dengan persentase 22,2%, 17 mahasiswa menjawab cukup tepat dengan persentase 

47,2%, dan 3 mahasiswa menjawab kurang tepat dengan persentase 8,3%. 

Pada pertanyaan ketiga sebanyak 5 mahasiswa menjawab sangat jelas dengan persentase 13,9%, 6 

mahasiswa menjawab jelas dengan persentase 16,7%,  18 mahasiswa menjawab cukup jelas dengan persentase 

50%, dan 7 mahasiswa menjawab kurang jelas dengan persentase 19,4%. 

Pada pertanyaan keempat sebanyak 5 mahasiswa menjawab sangat membantu dengan persentase 13,9%, 22 

mahasiswa menjawab membantu dengan persentase 61,1%, dan 9 menjawab cukup membantu dengan 

persentase 25%. 

Pada pertanyaan kelima sebanyak 4 mahasiswa menjawab sangat baik dengan persentase 11,1%, 20 

mahasiswa menjawab baik dengan persentase 55,6%, 5 mahasiswa menjawab cukup baik dengan persentase 

13,9%, dan 7 mahasiswa menjawab kurang baik dengan persentase 19,4%. 

Pada pertanyaan keenam sebanyak 7 mahasiswa menjawab sangat menarik dengan persentase 19,4%, 13 

mahasiswa menjawab menarik dengan persentase 36,1%, 14 mahasiswa menjawab cukup menarik dengan 

persentase 38,9%, dan 2 mahasiswa menjawab kurang menarik dengan persentase 5,6%. 

Pada pertanyaan ketujuh sebanyak 10 mahasiswa menjawab sangat memotivasi dengan persentase 19,4%, 13 

mahasiswa menjawab memotivasi dengan persentase 36,1%, dan 21 mahasiswa menjawab cukup memotivasi 

dengan persentase 58,3%. 

Pada pertanyaan kedelapan sebanyak 9 mahasiswa menjawab sangat membantu dengan persentase 25%, 8 

mahasiswa menjawab membantu dengan persentase 22,2%, dan 19 mahasiswa mencapai persentase 52,8% yang 

merasa cukup. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mind mapping cukup baik bila 

diterapkan dalam sistem perkuliahan untuk mata kuliah metode statistika. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari proses penelitian ini, peneliti mampu memberikan gambaran terkait kebermanfaatan penggunaan strategi 

mind mapping yang diterapkan kepada mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2014 yang 

telah mengampu mata kuliah metode statistika, mengalami perubahan ke arah yang baik dengan dibuktikannya 

semakin banyak mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk kuis terkait materi 

yang telah disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai untuk kuis yang dilakukan oleh dosen 

sebagai salah satu evaluasi dalam mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal kuis mata kuliah metode statistika sebelum diterapkan strategi pembelajaran mind 

mappingadalah 59,39, sedangkan setelah diterapkan strategi pembelajaran mind mapping nilai kuis ke-2 untuk 

mata kuliah metode statistika adalah 78,48. 

Berdasarkan respon mahasiswa dari  8 pertanyaan yang disuguhkan ada 6 pertanyaan yang  mendapatkan nilai 

cukup baik dan 2 pertanyaan mendapatkan nilai baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran mind mapping cukup baik bila diterapkan dalam sistem perkuliahan untuk mata kuliah metode 

statistika.  

Guna perkembangan penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya adalah doen 

memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga mahasiswa 

dapat lebih mudah memahami materi dan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami mata 

kuliah metode statistika sehingga setiap individu dari  mahasiswa merasa termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran untuk mata kuliah yang lain. 
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