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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Pujadan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

karunia yang diberikan-Nya acara Kongres Nasional Pendidikan Matematika 2017 (KNPM 
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maka dari itu pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada: 
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3. Prof. Dr. H. Zulkardi, M.I.Komp., M.Sc., Dr. Intan Muchtadi, dan Dr. Yoppy Wahyu 

Purnomo, M.Pd, selaku pemakalah utama dalam Konferensi Nasional Pendidikan 

Matematika (KNPM 7) 

4. Dr. Intan Muchtadi, selaku Presiden Indo-MS. 

5. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. 

DR.HAMKA atas segala arahan dan dukungannya. 

6. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd., selaku Dekan FKIP UHAMKA yang telah 

memfasilitasi kegiatan ini. 

7. Prof. Dr. H. Zulkardi, M.I.Komp., M.Sc., Dr. Intan Muchtadi dan Dr. Yoppy Wahyu 

Purnomo, M.Pd., selaku pemakalah utama dalam seminar ini. 

8. Tim Reviewer yang telah mambantu mensukseskan prosiding seminar. 

9. Bapak/Ibu segenap panitia seminar nasional  yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pemikirannya demi suksesnya seminar ini. 

10. Bapak/Ibu peserta pemakalah. 

 

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan prosiding ini masih banyak terdapat 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  

PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS MAHASISWA 

1
Guntur Maulana Muhammad, 

2
Karso 

1
Universitas Suryakancana, guntur@unsur.ac.id 

2
 Universitas Pendidikan Indonesia, karsoupi@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

This action research is based on a preliminary study of a collaborative discussion between lecturers and some 

students. The goal is increasing the first level students of mathematics education program's understanding ability 

in the AY of 2016/17 so that the students can pass the KKM easily. The method used is a classroom action 

research consisting of two cycles with a sample of 22 students of the first grade of the mathematics education 

program UNSUR FY 2016/2017. Optimization of learning model through PBL become important and expected 

to be able to increase the ability of understanding mathematical concept of student in lecturing mathematics. The 

result of this research concludes that mathematics learning in basic mathematics course with PBL learning 

model can improve students' ability of understanding mathematical concept. The student's response to the 

learning of mathematics with the PBL learning model is mostly positive or responds well.  

 
Keywords : ability of understanding mathematical concept,  Problem Based Learning, action research 

 

A. Pendahuluan 

Daya matematis didefinisikan oleh 

NCTM (2009) sebagai, “Mathematical 

power incudes the ability to explore, 

conjecture, and reason logically; to solve 

non-routine problems; to communicate 

about and trough mathematics; and to 

connec ideas within mathematiccs and 

between  mathematics and other 

intellectual activity”. Kemampuan 

matematis adalah kemampuan untuk 

menghadapi permasalahan baik dalam 

matematika maupun dalam kehidupan 

nyata. 

Pada beberapa tahun terakhir ini, 

pemahaman konsep matematis banyak 

mendapat perhatian dari para pakar 

pendidikan. Lebih-lebih setelah 

Mathematical Learning Study Commite 

National Reseaarch Council (NRC), USA 

mempublikasikan  dalam Helping 

Children Learn Mathematis bahwa 

pemahaman konsep merupakan salah satu 

kecakapan matematis yang harus dikuasai 

setiap orang dalam pembelajaran 

matematika (Kilpatrik, Swafford, Findell : 

2001). Diungkapkan oleh Sudijono 

(1996:50) bahwa “pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat”. 

 

Kemampuan pemahaman konsep 

matematis merupakan salah satu aspek 

penting yang harus dimiliki mahasiswa 

dalam perkuliahan matematika.  Kondisi 

ini diperlukan untuk memberikan 

pengertian bahwa materi-materi yang 

diajarakan kepada para mahasiswa 

bukanlah hanya sebagai hafalan, namun 

lebih dari itu. Dengan pemahaman konsep 

matematis mahasiswa dapat lebih mengerti 

akan konsep matematika itu sendiri. 

Pemahaman konsep-konsep esensial akan 

mempermudah mereka dalam pencapaian 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan satuan pendidikan. 

Lemahnya pemahaman konsep-kosep 

esensial matematis akan mempengaruhi 

kemampuan matematis lainnya seperti 

kemampuan penalaran matematis, 

kemampuan komunikasi matematis, 

kemampuan koneksi matematis, dan 

kemampuan pemecahan masalah 

matematis (Kemendikbud, 2014). 

Di lain pihak, berdasarkan kenyataan 

proses perkuliahan  di semester 1 tingkat 1 

pada tahun akademik 2014-2015 dan 

2015-2016 untuk mata kuliah Matematika 

Dasar (Pengantar Dasar Matematika) pada 

program studi Pendidikan Matematika 

Universitas Suryakancana (UNSUR) rata-
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rata kelas nilai akhir perkuliahan terkait  

baru mencapai 2,75 dan 2, 80. Kondisi ini 

menunjukkan belum tercapainya kriteria 

ketuntasan minimal pemahaman konsep  

yang telah ditentukan lembaga, yaitu 75% 

diharapkan mencapai nilai lebih besar atau 

sama dengan 3,00 (B = 2,80 – 3,39). 

Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, 

salah satunya terkait dengan strategi 

perkuliahan yang masih memungkinkan 

untuk lebih dioptimalkan lagi. 

Sebagai contoh salah satu konsep 

yang didiskusikan pada proses perkuliahan  

di ke dua tahun akademik sebagaimana  

disebutkan di atas adalah kasus 

miskonsepsi yang sering terjadi pula dalam 

pembelajaran matematika di sekolah 

diantaranya pemahaman konsep kalimat 

matematika berikut ; 

a. x + 2 = 5 

b. Ia adalah seorang guru matematika 

c. y
2
 + y – 6 = 0 

d. x + 2  5 

e. (x + 2)
2
 = x

2
 + 4x + 4 

f. x + 2 > x + 5 

Contoh-contoh (a), (b), (c), dan (d) 

memang memuat variabel. Variabel 

tersebut secara berturut-turut adalah x, 

“ia”, y dan x. Contoh-contoh (a), (b), (c), 

dan (d) adalah kalimat terbuka, karena 

belum mempunyai nilai kebenaran. Contoh 

(a) dan (c) adalah bentuk persamaan 

(equation) sedangkan contoh (d) adalah 

bentuk pertidaksamaan (inequation). 

Sedangkan contoh (e) dan (f) walaupun 

memuat variabel yaitu x, bukanlah kalimat 

terbuka, tetapi kedua-duanya adalah 

kalimat tertutup, sebab mempunyai nilai 

kebenaran. Contoh (e) selalu benar untuk 

berbagai variabel x. Jadi contoh (e) adalah 

kalimat matematika tertutup yang bernilai 

benar, dan disebut kesamaan (equality). 

Contoh (f) adalah kalimat tertutup yang 

nilai kebenarannya salah, sebab untuk 

berbagai variabel x akan selalu bernilai 

salah. Contoh (f) adalah sebuah bentuk 

ketidaksamaan (inequality). 

Jadi, tidaklah tepat kalau 

mendefinisikan kalimat matematika 

terbuka sebagai kalimat matematika yang 

memuat variabel, karena ada kalimat 

matematika tertutup yang memuat 

variabel. Nampaknya akan lebih tepat jika 

mendefinisikan kalimat terbuka sebagai 

kalimat yang tidak (yang belum) 

mempunyai nilai kebenaran, artinya 

kalimat yang tidak benar ataupun tidak 

salah. Sedangkan lawannya adalah kalimat 

matematika tertutup (proposisi), yaitu 

kalimat matematika yang mempunyai nilai 

kebenaran, artinya kalimat yang sudah 

pasti benarnya atau sudah pasti salahnya, 

tidak dua-duanya pada saat yang sama. 

Demikianlah sedikit catatan tentang 

kesalahan pemahaman konsep matematis 

yang sering terjadi dalam perkuliahan 

Matematika Dasar dalam pembelajaran 

logika matematika sebagai bagian dari 

bentuk-bentuk aljabar di sekolah. Oleh 

karenanya melalui diskusi-diskusi baik 

dengan para mahasiswa calon guru 

matematika maupun sesama guru 

matematika di sekolah dalam kegiatan 

musyawarah guru mata pelajaran 

matematika (MGMP) ada baiknya 

membahas permasalahan pemahaman 

konsep matematis atau miskonsepsi  sesuai 

pengalaman kita masing-masing. 

Salah satu model pembelajaran yang 

dipandang sesuai untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep 

matematika dasar adalah model 

pembelajaran PBL yaitu model 

pembelajaran yang berbasis pada 

pemecahan masalah  untuk pemahaman 

konsep matematis, sehingga siswa akan 

terbiasa menyelesaikan soal pemecahan 

masalah yang terkait dengan pemahaman 

konsep matematis. Anggraini,  Noer, dan  

Gunowibowo (2015) dalam penelitiannya 

berjudul “Efektivitas Problem Based 

Learning Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Dan Disposisi 

Matematis Siswa menyimpulkan model 

PBL efektif ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah dalam  meningkatkan 

pemahaman  matematika. 
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B. Metode 

Subjek dari penelitian tindakan 

adalah mahasiswa tingkat satu Program 

Studi Pendidikan Matematika FKIP-

UNSUR Cianjur tahun akademik 2016-

2017 yang mengikuti perkuliahan 

matematika dasar. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan (action 

research), karena tindakan yang dilakukan 

(perlakuan) untuk memperbaiki situasi 

terbatas yang sedang berlangsung. Pada 

penelitian tindakan kelas ini prosedur kerja 

secara garis besar dapat dijelaskan dengan 

Gambar 1 (Arikunto, 2009:16). 

Dalam penelitian ini dosen sebagai 

peneliti, dimana dosen sangat berperan 

sekali dalam proses penelitian tindakan 

kelas. Sedangkan aktifitas pengamatan 

dilakukan oleh rekan dosen yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, 

dosen terlibat langsung secara penuh 

dalam proses perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

Penelitian ini mengacu pada perbaikan 

pembelajaran yang berkesinambungan. 

Tahapan penelitian tindakan pada suatu 

siklus meliputi proses perencanaan, 

tindakan / pelaksanaan, observasi / 

pengamatan, dan refleksi. Siklus ini 

berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai 

dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. 

1. Tes 

Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes yang disusun 

berdasarkan indikator-indikator 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis. Tes diberikan pada setiap akhir 

siklus, baik akhir siklus I maupun pada 

akhir siklus II. Tes evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman 

konsep matematis mahasiswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL. 

Bentuk dari tes ini berupa uraian yang 

disesuaikan dengan kisi-kisi soal 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis mahasiswa dikarenakan melalui 

tes uraian akan terlihat kemampuan 

mahasiswa dalam memecahkan masalah 

dari jawaban yang diberikan. 

2. Angket 

Angket yang diberikan pada akhir 

pertemuan. Angket diberikan untuk 

mengetahui respon mahasiswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL. 

Lembar angket ini diisi oleh mahasiswa di 

akhir siklus II. Pada penelitian ini 

menggunakan format angket Skala Likert. 

 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Tingkat 

Pemahaman Konsep yang Dimodifikasi 
Tingkat 

Pemahaman 
Ciri Jawaban Skor 

Paham 

Seluruhnya 

(P) 

Jawaban Benar dan 

mengandung konsep 

ilmiah. 

2 

Paham 

Sebagian 

(PS) 

Jawaban memberikan 

sebagian informasi yang 

benar tetapi 

menunjukkan adanya 

kesalahan konsep dalam 

menjelaskan. 

1 

Tidak Paham 

(TP) 

Jawaban salah, tidak 

relevan/jawaban hanya 

mengulang pertanyaan 

dan jawaban kosong. 

0 

 

 

 

Perencanaan  

 

SIKLUS II 
Pelaksanaan  

 

Pengamatan  
 

Refleksi  
 

Perencanaan  
 

SIKLUS I Pelaksanaan  

 

Pengamatan  

 

Refleksi  

 

Dilanjutkan ke siklus III dan 

seterusnya hingga indikator 

keberhasilan tercapai. 

 

Gambar 1. Model Penelitian Tindakan Kelas 
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C.   Hasill  

1. Tahap Orientasi dan Identifikasi 

Masalah  

Berdasarkan hasil observasi pada 

proses pembelajaran dan hasil evaluasi 

dalam bentuk kuis dan ujian tengah 

semester, diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa kurang bisa mengikuti proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab.  

 
Gambar 2. Persentase Mahasiswa 

Terhadap Nilai 

 

2.  Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis 

Tingkat pemahaman konsep 

matematis siswa diketahui dari tes siklus. 

Tes siklus ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Model Pembelajaran PBL 

terhadap pemahaman konsep matematis 

siswa. Hasil pekerjaan mahasiswa pada 

setiap tes siklus dinilai berdasarkan rubrik 

penskoran. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa pada setiap siklusnya. 

a. Tingkat Pemahaman Konsep 

Matematis Siklus I 

 

 
Gambar 3. Persentase Tingkat Pemahaman 

Konsep Matematis Siklus I  

Dari data tersebut maka dapat 

diperoleh rata-rata tingkat kemampuan 

pemahaman konsep matematis mahasiswa 

pada siklus I yaitu mahasiswa yang paham 

sebanyak 25%, mahasiswa yang paham 

sebagian 28% dan mahasiswa yang  tidak 

paham sebanyak 47%. 

b. Tingkat Pemahaman Konsep 

Matematis Siklus II 

Dari data pada Gambar 4. dapat 

diperoleh rata-rata tingkat kemampuan 

pemahaman konsep matematis mahasiswa 

pada siklus II yaitu mahasiswa yang 

paham sebanyak 7.93%, mahasiswa yang 

paham sebagian 76.19% dan mahasiswa 

yang  tidak paham sebanyak 15.88%. 

 
Gambar 4. 

Persentase Tingkat Pemahaman Konsep 

Matematis Siklus II 

 

Berdasarkan Gambar 3. dan 

Gambar 4. secara eksplisit nilai tersebut 

mengalami peningkatan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematis mahasiswa 

meningkat dari siklus I ke siklus II. 

 

1. Daya Serap Klasikal 

Dari hasil tes yang dilakukan pada 

setiap siklus untuk DSK dan nilai rata-rata 

siswa dapat ditunjukan pada tabel berikut. 

Tabel 2. 

Daya Serap Klasikal dan Nilai Rata-rata 

Siswa Pada Setiap Siklus 
Siklus DSK Rerata 

1 13.6% 37.7 

2 77.3% 78.6 

 

36.36% 

40.91% 

22.73% 
0-30 

31-70 

71-100 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 

Soal no 1 Soal no 2 Soal no 3 

0.00% 

40.00% 
35.00% 

20.00% 20.00% 

45.00% 

80.00% 

40.00% 

20.00% 

Paham 

(P) 

Paham 

Sebagian 

(PS) 

Tidak 

Paham 

(TP) 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

100.00% 

Soal No 
1 

Soal No 
2 

Soal No 
3 

4.76% 
9.52% 9.52% 

76.19% 
71.43% 

80.95% 

19.05% 19.05% 

9.53% 

Paham (P) 

Paham 
Sebagian 
(PS) 
Tidak 
Paham 
(TP) 
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Kriteria Ketuntasan Minimum perkuliahan 

(KKM) telah ditentukan yaitu 75 atau B 

(3). Suatu kelas dikatakan telah mencapai 

ketuntasan perkuliahan secara klasikal jika 

dalam kelas terdapat 75% mahasiswa 

mencapai ketuntasan perkuliahan. Hasil 

pada siklus II 77.3% mahasiswa 

mendapatkan nilai diatas 75, sehingga 

memenuhi indikator keberhasilan. 

 

2. Analisis Sikap Mahasiswa 

Berdasarkan Angket Skala Sikap 

Angket terdiri dari delapan butir 

pernyataan dengan empat pernyataan 

bersifat positif dan empat pernyataan 

bersifat negatif. Hasilnya bahwa sikap 

siswa terhadap Model Pembelajaran PBL 

sebagian besar positif. 
 

D. Kesimpulan 

Penerapan model pembelajaran 

PBL dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis mahasiswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes siklus 

secara individu mahasiswa pada umumnya 

meningkat. Selain itu, daya serap klasikal 

yang diperoleh dari siklus I dan II serta 

rata-rata kelas pun mengalami 

peningkatan. 

Pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL 

dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis mahasiswa 

terutama pada mata kuliah matematika 

dasar. Oleh sebab itu, model pembelajaran 

PBL dapat dijadikan alternatif metode 

mengajar pada tingkat perguruan tinggi. 

Kesimpulan pada penelitian ini bersifat 

induktif, sehingga untuk mengeneralisasi 

kesimpulan peneliti selanjutnya disarankan 

melakukan penelitian sejenis atau 

menggunakan variabel yang sama untuk 

dimensi yang berbeda. Penelitian ini 

banyak faktor penentunya, seperti 

karakteristik sampel, karakteristik mata 

kuliah, ataupun karakteistik kemampuan 

yang hendak dicapai. Sehingga pada 

akhirnya penelitian-penelitian tersebut 

menjadi suatu bukti empirik yang dapat 

dijadikan dasar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the influence of metacognitive approach to student communication 

ability in learning mathematics. The population of this research is the students of SMP Aisyiah Muhammadiyah 

3 Malang. The sample of this research is students of class VIII_A SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 unfortunate. 

Data collection methods that dugunkan researchers are Tests and Interviews, where tests are used to determine 

students 'mathematical communication skills and interviews used to strengthen the test results of students' 

mathematical communication skills. The data in this study were tested using Paired Sample T Test. The results 

of this study indicate that learning with metacognitive approach affects the ability of students' mathematical 

communication. This can be proven on the result of Paired Sample T-test analysis is known the average pre-test 

value of 28.89 for the mathematica communication ability and 50.21 for the post-test of communication ability, 

The result of the analysis shows that there is an increase between the value Pre-test and post-test, meaning that 

there is a change in students' mathematical communication skills at the time of learning with metacognitive 

approach. The average number of math communication test scores on the pre-test is less than the average test 

score on the post-test. In other words, metacognitive treatment or approaches given pre-test and post-test, 

proved successful menigkatkan score tests of mathematical communication skills. In conclusion there is a 

significant influence on students' mathematical communication skills.  

 

Keywords: metacognitive approach, communication skills, mathematics learning 

 

A. Pendahuluan 

Rendahnya hasil belajar 

matematika di sekolah menengah 

pertama (SMP) bukan hanya disebabkan 

karena matematika yang sulit,melainkan 

disebabkan oleh beberapa faktor yang 

meliputi siswa itu sendiri, guru, 

pendekatan pembelajaran, maupun 

lingkungan belajar yang saling 

berhubungan satu sama lain (Darkasyi, 

dkk, 2014).  Faktor dari siswa itu 

sendiri adalah kurangnya pemahaman 

konsep siswa terhadap materi yang 

diajarkan dan kurang mongomunikasi 

ide-ide matematika hal ini sesuai 

dengan hasil observasi yang dilakukan 

disalah satu SMP, bahwa kemampuan 

komunikasi matematika siswa hanya 

mencapai 31,67% ini berarti pencapaian 

itu jauh dari harapan yaitu 60%,  Selain 

itu, faktor lain yang dapat 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar 

siswa adalah kompetensi yang dimiliki  

guru di SMP-SMP tersebut masih 

tergolong rendah, sehingga  

 

memperlihatkan bahwa dalam proses 

belajar dan mengajar, guru berperan 

dominan dan informasi hanya berjalan 

satu arah dari guru ke siswa, sehingga 

siswa sangat pasif (Shimada, 2006; 

Anisa, 2014; Rahmania, 2014).  

Salah satu dari standar proses 

pembelajaran adalah komunikasi 

(communication). Tanpa kemampuan 

komunikasi matematis, maka siswa 

tidak akan mampu menyampaikan ide 

gagasan matematisnya kepada orang 

lain. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sunarmi (2015) yang mengatakan 

bahwa tanpa kemampuan komunikasi 

matematis seseorang tidak mampu 

menyampaikan pernyataan sesuai 

dengan keinginannya. Komunikasi 

matematis adalah kemampuan siswa 

untuk menyatakan ide-ide matematika 

baik secara lisan maupun tertulis dari 

beberapa penerima informasi (siswa) 

menuju satu pemahaman materi yang 

dipahami bersama. (Inprasitha,N, 2012; 

mailto:rnzulfikar1993@gmail.com
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Sumiyati, 2015). Kemampuan 

komunikasi harus dimiliki agar siswa 

dapat memahami permasalahan 

matematika yang diberikan dan 

mengutarakan ide-ide penyelesaian dari 

permasalahan tersebut, serta melalui 

komunikasi, memungkinkan 

tereksploitasinya ide matematis melalui 

berbagai perspektif, mempertajam cara 

berfikir siswa, dapat mengukur 

perkembangan pemahaman, pemikiran 

siswa, pengetahuan matematis siswa 

dan membentuk komunikasi (Soedjadi, 

2000; Hutapea, 2013). 

Pembelajaran dengan pendekatan 

metakognitif adalah kesadaran dari guru 

maupun belajar terhadap aktivitas yang 

dijalankan (In’am, 2012). 

Memperhatikan arti dari metakognitif 

seperti demikian,dapat diakatakan 

bahwa metakognitif mempunyai peran 

penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Seorang siswa yang menyadari dirinya 

sedang belajar dan berpikir tentang 

sesuatu,merupakan faktor yang sangat 

berperan terhadap keberhasilan siswa 

dalam kegiatan belajar. Memperhatikan 

yang demikian,dalam penelitian ini 

dijalankan pembelajaran melalui 

pendekatan metakognitif. 

Memperhatikan uraian yang telah 

disampaikan, peneliti berpendapat 

bahwa pembelajaran matematika 

dengan pendekatan metakognitif 

penting untuk dilakukan. Untuk itulah 

perlu diteliti lebih lanjut mengenai 

pengaruh pendekatan metakognitif 

terhadap kemampuan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

 

B. Metode 

Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017. Lokasi yang menjadi objek 

penelitian adalah SMP Aisyiah 

Muhammadiyah 3 malang . 

Pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah melalui tes dan 

wawancara. kemampuan komunikasi 

matematika meliputi kemampuan siswa 

dalam: 1) menyampaikan ide-ide, 

gagasan pada operasi atau pembuktian 

matematika yang melibatkan kata-kata, 

lambang matematis dan bilangan; 2) 

menyajikan persoalan atau masalah ke 

dalam model matematika yang berupa 

diagram, persamaan matematika, grafik, 

atau tabel, dan 3) mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. 

Analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis perbandingan. Sedangkan uji 

statistik yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan Paired 

Sample T Test  karena ingin mengetahui 

perubahan terjadi pada siswa dengan 

kemampuan komunikasi pada awal dan 

akhir pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan metakognitif 

terutama dalam kemampuan 

komunikasi matematika dan bisa dilihat 

dari hasil tes siswa.  

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Hasil uji analisis data untuk 

mengetahui rata-rata nilai pre-test dan 

post-test dengan menggunakan uji-t 

pada Paired Sample T-Test dapat dilihat 

dibawah ini : 

Tabel 1 

Hasil Uji Paired Sample Statistics  
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Dev Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pre-test 28,89 19 4,49561 1,03136 

Post-test 50,21

05 

19 5,81740 1,33460 

Dari tabel 8 hasil tes yang 

menunjukkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa dengan menggunakan 

pendekatan metakognitif melalui pre-
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test dan post-test. Hasil uji diatas 

diketahui bahwa nilai rata-rata pre-test 

diperoleh sebesar 28,8947 dari 19 siswa 

dan untuk nilai rata-rata post-test 

diperoleh sebesar 50,2105 dari 19 siswa. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan yang  antara 

nilai pre-test dan post-test. sebesar 

21,3158 artinya terjadi perubahan 

kemampuan komunikasi matematika 

siswa secara lisan dan tulisan pada saat 

pembelajaran dengan pendekatan 

metakognitif 

Tabel 2 

Hasil Uji Analisis Data Paired Sample 

Statistics Kemampuan Komunikasi 
Paired Samples Test  

  Pair 1 

Post-test -Pre-test  

Paired 

Differences 

Mean   21,3157 

Std. 

Deviation 
  6,28979 

Std. Error 

Mean 
  1,44298 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 24,34737 

Upper 18,28421 

t   14,772 

df   18 

Sig. (2-tailed)   ,000 

 

Dari Tabel 2 diatas hasil analisis 

menunjukan bahwa dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai T hitung =  

14,772. Kriteria pengambilan kesimpulan 

menurut sugiyono (2013) Jika nilai 

statistik hitung (T hitung) lebih kecil 

dari statistik tabel (T tabel) maka 

hipotesis nol diterima. Dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai T hitung = 

14,772 . Nilai ini selanjutnya akan 

dibandingkan dengan nilai T tabel, 

dengan dk = 18 dan taraf signifikansi 

5%. Diperoleh nilai T tabel = 1,73, 

Karena nilai T hitung lebi dari T tabel 

(14,772 > 1,73), maka H0 ditolak. 

Kesimpulannya, rata-rata jumlah skor 

tes komunikasi matematika pada pre-

test kurang dari rata-rata skor tes pada 

post-test. Dengan kata lain, perlakuan 

atau pendekatan pembelajaran 

metakognitif yang diberikan pre-test 

dan post-test, terbukti berhasil 

menigkatkan skor tes kemampuan 

komunikasi matematika. 

Memperhatikan uraian diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan komunikasi matematika 

siswa mengalami perubahan setelah 

diterapkan pendekatan metakognitif di 

sekolah SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 

malang khususnya di kelas VIII-A. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari 

Hirschfeld (2008) komunikasi adalah 

bagian penting dari matematika dan 

pendidikan matematika.  Karna dengan 

pendekatan metakognitif siswa dapat 

mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuannya dan dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi 

siswa. Hal ini Sesuai dengan pendapat 

dari Nugrahaningsih (2012) 

metakognisi memiliki peranan penting 

dalam proses kemampuan komunikasi. 

Ini berarti bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan metakognitif dapat 

membawa siswa kepada pencapaian 

kemampuan komunikasi matematika 

yang  baik. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai kemampuan komunikasi 

matematika pada pembelajaran 

matematika dengan menggunakan 

model pendekatan metakognitif di SMP 

Aisyiah Muhammadiyah 3 malang 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan pendekatan metakognitif  

berpengaruh terhadap kemampuan 

komunikasi matematika siswa.  
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ABSTRACT 

This research has a purpose to know student’s mathematical creative thinking ability in problem solving of 

geometry in terms of visual spatial intelligence and logical mathematics. Instruments in this research are test of 

visual spatial intelligence, logical mathematics, mathematical creative thinking, and deepth interview. The data 

collection technique which is used are technique and source triangulation.The  research subject is students in VII 

grade of SMPN 1 Cilegon which choose maximal two students in each criteria of visual spatial intelligence 

(high, medium, and low) and logical mathematics (high, medium, and low). The result research are 1) students 

who have high visual spatial intelligence and logical matehmatics have mathematical creative thinking ability 

from product aspect in the best solving the geometry problems, 2) generally, students who have logical 

mathematics better than visual spatial intelligence are having better mathematical creative thinking ability than 

students who have visual spatial intelligence better than logical matehmatics, 3) mathematical creative thinking 

ability from process aspect consist of generating, planning, and producing levels, for students who balance KVS 

and logical matehmatics relatively, students have ability to solve the problems using visual spatial intelligence 

and logical matehmatics at the same time, to be done more than once, and balance, but they are on each levels, 

4) mathematical creative thinking ability from process aspect, students who have logical matehmatics better than 

visual spatial intelligence use visual spatial intelligence earlier than mathematical logic intelligence in problem 

solving, although students who have visual spatial intelligence better than logical matehmatics use mathematical 

logic intelligence earlier than visual spatial intelligence.  

 

Keywords: Geometry, logical mathematics, mathematical creative thinking ability, visual spatial intelligence. 

 

A. Pendahuluan 
Pada era globalisasi, persoalan-

persoalan yang muncul akan semakin 

kompleks. Oleh karena itu, perlu 

mempersiapkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang mampu berpikir kreatif untuk 

menjawab tantangan masa depan. Kunci 

kreativitas adalah kemampuan menilai 

permasalahan dari berbagai sudut pandang 

sehingga menjadi solusi yang lebih baik. 

Silver (1997:77) menyatakan bahwa 

menggunakan masalah terbuka dapat 

memberi siswa banyak pengalaman dalam 

menafsirkan masalah, dan mungkin 

membangkitkan gagasan yang berbeda bila 

dihubungkan dengan penafsiran yang 

berbeda. Banyak faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut diantaranya 

ialah faktor internal dan eksternal. Salah 

satu faktor internal yang memengaruhi 

adalah kecerdasan. 

 

 

Berdasarkan teori Multiple 

Intelligence oleh Gardner ada delapan  

jenis kecerdasan yang dimiliki oleh 

manusia, yaitu: (1) kecerdasan linguistik, 

(2) kecerdasan logis matematis, (3) 

kecerdasan visual-spasial, (4) kecerdasan 

musikal, (5) kecerdasan kinestetik, (6) 

kecerdasan interpersonal, (7) kecerdasan 

intrapersonal, dan (8) kecerdasan natural. 

Kecerdasan visual spasial (KVS) dan 

kecerdasan logis matematis (KLM) 

mempunyai peranan penting dalam 

pemecahan masalah matematika. Siswa 

harus mampu menemukan keterkaitan 

antar informasi yang ada pada masalah 

sehingga gambaran dari penyelesaian 

masalah dapat diketahui. Kemampuan 

tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh 

orang-orang yang memiliki KLM. Selain 

itu, dalam memecahkan masalah 

matematika yang berkaitan dengan 

mailto:sitiulfah.math@gmail.com
mailto:henipujiastuti@untirta.ac.id
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Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 

Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 

 

geometri, seseorang juga membutuhkan 

kemampuan imajinasi yang baik, 

kemampuan mengubah gambaran suatu 

objek atau pola tertentu melalui mental 

dan menggunakannya untuk berpikir 

mencari jalan pemecahannya. Hal ini 

berhubungan dengan KVS yang dimiliki.  

Lohman (Harle, 2011) 

mengidentifikasi setidaknya ada tiga faktor 

sebagai dimensi utama kemampuan visual 

spasial. Berdasarkan faktor-faktor utama 

yang disebutkan oleh Lohman, indikator 

pengukuran KVS yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 1) hubungan gambar 

(spasial relation), 2) orientasi gambar 

(spatial orientation), dan; 3) visualisasi 

gambar (spatial visualization). 

KLM melibatkan banyak komponen, 

diantaranya: komponen secara matematis, 

berpikir logis, nalar, pemecahan masalah, 

pertimbangan deduktif, dan ketajaman 

hubungan antara pola-pola numerik 

(Mulyadi, 2012:85). Berdasarkan 

pembahasan karakteristik tersebut, dapat 

disimpulkan beberapa indikator 

pengukuran KLM yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini antara lain, 1) numerik 

aritmatika, 2) numerik seri angka, dan 3) 

konsep aljabar. 

Berpikir kreatif dapat dibagi menjadi 

dua pendekatan utama, proses dan produk 

(Haylock, 1997). Mayer (2002) 

merumuskan tiga tahapan kreativitas dari 

segi proses sebagai berikut: 1) 

merumuskan (generating) yaitu 

meninjau/mengkaji dengan 

menggambarkan masalah terlebih dahulu, 

berusaha memahami masalah atau tugas 

yang diberikan, memformulasikannya dan 

membuat usaha awal untuk 

memecahkannya; 2) merencanakan 

(planning)  dengan merancang solusi yang 

di dalamnya siswa mengkaji  

kemungkinan-kemungkinan dan membuat 

rencana yang dapat dilakukan, dan; 3) 

memproduksi/menghasilkan (producing) 

dimana seseorang berhasil melaksanakan 

rencananya dengan baik. 

Berpikir kreatif dipandang dari sisi 

produk yaitu hasil pemikiran kreatif dalam 

menyelesaikan masalah. Tiga komponen 

produk berpikir kreatif menurut Silver 

(1997) diantaranya, 1) kelancaran 

(fluency), mengacu pada kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah 

dengan banyak solusi atau jawaban; 2) 

keluwesan (flexibility), mengacu pada 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah dengan cara yang berbeda, dan; 3) 

kebaruan (novelty), mengacu pada 

kemampuan siswa dalam memeriksa 

jawaban dengan berbagai metode 

penyelesaian dan membuat jawaban lain 

dengan metode baru yang berbeda. 

Munculnya kecerdasan ganda 

seseorang, dapat dijadikannya sebagai 

seseorang yang memiliki daya ingat yang 

kuat serta merupakan orang yang kreatif 

(Uno, 2009:45). Berlandaskan pada 

penelitian terdahulu dari Munandar 

(1999:9) bahwa dari hasil studi korelasi 

dan analisis faktor membuktikan tes 

kreativitas sebagai dimensi fungsi kognitif 

yang relatif bersatu yang dapat dibedakan 

dari tes inteligensi, tetapi berpikir divergen 

(kreativitas) juga menunjukkan hubungan 

yang bermakna dengan berpikir konvergen 

(inteligensi). 

Penelitian ini penting dilakukan 

terutama bagi guru karena penelitian yang 

dihasilkan dapat memberikan gambaran 

tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis (KBKM) siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika yang 

memiliki kadar KVS dan KLM berbeda-

beda, sehingga guru dapat memperhatikan 

dan memberikan ruang bagi siswa untuk 

mengembangkan kreativitas mereka. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri sebagai instrumen utama 

dan dibantu dengan instrumen pendukung 

berupa tes KBKM, tes KVS, tes KLM, dan 

pedoman wawancara. 

Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMPN 1 Cilegon ditentukan 

berdasarkan KVS dan KLM yang dimiliki 
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siswa melalui tes KLM dan tes KVS 

kemudian mengkategorikannya ke dalam 

sembilan kelompok kombinasi KVS dan 

KLM. Berdasarkan hasil tes KVS dan 

KLM yang dilakukan pada 36 orang siswa, 

subjek dipilih 15 orang secara purposive. 

Model yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2013: 337). Pada model ini ada beberapa 

aktivitas yang harus dilaksanakan 

meliputi:  

1. Mengumpulkan data 

2. Mereduksi data 

3. Penyajian Data 

4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Subjek yang dipilih selanjutnya 

diberikan tes KBKM. Berikut contoh 

jawaban subjek 

 
Gambar 1. Contoh pengerjaan subjek yang 

memiliki KVS tinggi dan KLM rendah 

(VTLR) 

 
 

Gambar 2. Contoh pengerjaan subjek yang 

memiliki KVS sedang dan KLM tinggi 

(VSLT) 

Berdasarkan jawaban subjek dan 

wawancara yang dilakukan, VTLR dalam 

segi proses menyelesaikan masalah 

menggunakan KLM terlebih dahulu untuk 

merumuskan dan memahami masalah. 

Subjek lebih dulu mengingat konsep 

bangun datar dan rumus luas. Kemudian 

menggunakan KVS untuk membuat 

imajinasi mental dan beberapa rencana 

penyelesaian dengan melibatkan KLM. 

Pada segi produk, subjek tidak lagi 

menggambarkan bangun pada jawaban, 

namun subjek tidak dapat mengerjakan 

soal tersebut dengan tepat karena terjadi 

kesalahan pada operasi matematis. 

Sedangkan VSLT, proses berpikir 

dalam menyelesaikan masalah 

menggunakan KVS terlebih dahulu untuk 

merumuskan dan menggambarkan 

masalah. Membayangkan bentuk bangun, 

kemudian menggunakan KLM untuk 

membuat beberapa rencana penyelesaian 

berdasarkan hasil visualisasi. Pada segi 

produk, subjek mampu menjawab soal 

tersebut dengan tepat, terurut, dan dapat 

memenuhi indikator kreatif. 

Selanjutnya peneliti 

mengembangkan tingkat berpikir kreatif 

(TBK) yang dimodifikasi dari TBK 

Siswono (2011).  

 

Tabel 1. Tingkatan Berpikir Kreatif (TBK) 
Kategori KBKM 

TBK 4 

Sangat 

Kratif 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah pada ketiga indikator 

KBKM 

TBK 3 

Kreatif 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah pada dua indikator. 

(kebaruan dan keluwesan, atau 

kebaruan dan kelancaran) 

TBK 2 

Cukup 

Kreatif 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah dengan indikator 

keluwesan dan kelancaran, atau 

indikator kebaruan saja 

TBK 1 

Kurang 

Kreatif 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah dengan indikator 

keluwesan saja atau kelancaran 

saja. 

TBK 0 

Tidak 

Kreatif 

Siswa tidak mampu 

menyelesaikan masalah pada 

ketiga indikator KBKM 
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Berikut ini adalah kesimpulan dari 

15 orang subjek yang telah diberikan tes 

KBKM sesuai kategori kombinasi tingkat 

KVS dan KLM. 

Tabel 2. KBKM Dimensi Produk 

Subjek Indikator KBKM 
TBK 

KVS KLM Lancar Luwes Baru 

Tinggi  

Tinggi    4 

Sedang    3 

Rendah    2 

Sedang 

Tinggi    4 

Sedang    1 

Rendah    1 

Rendah 

Tinggi    2 

Sedang    1 

Rendah    0 

 

Subjek yang memiliki KVS tinggi 

dan KLM tinggi (VTLT) memiliki 

tingkatan kreatif yang sama dengan subjek 

yang memiliki KVS sedang dan KLM 

tinggi (VSLT) yaitu pada kategori sangat 

kreatif, meskipun VTLT memiliki tingkat 

kecerdasan yang lebih tinggi daripada 

VSLT. Teori ambang inteligensi untuk 

kreativitas dari Anderson (Munandar, 

1999), menyatakan bahwa sampai tingkat 

inteligensi tertentu, ada hubungan yang 

erat antara inteligensi dengan kreativitas. 

Kreativitas yang tinggi memerlukan 

tingkat inteligensi yang cukup tinggi pula, 

tetapi diatas ambang inteligensi tersebut 

tidak ada korelasi yang tinggi lagi antara 

inteligensi dengan kreativitas. Berdasarkan 

teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

siswa dengan kecerdasan yang lebih tinggi 

dan siswa dengan kecerdasan yang tinggi 

relatif memiliki kemampuan kreatif 

matematis yang sama. 

Subjek yang memiliki KVS rendah 

dan KLM tinggi (VRLT) dan subjek yang 

memiliki KVS rendah dan KLM sedang 

(VRLS) memiliki tingkat KLM yang 

berbeda menunjukkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis yang berbeda 

pula. Subjek yang memiliki tingkat KLM 

yang lebih tinggi memiliki tingkat 

kreativitas yang lebih tinggi pula. Senada 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Kontoyianni dkk (2013) yang melakukan 

perbandingan antara siswa yang berbakat 

dan non-berbakat dalam menyelesaikan 

beberapa masalah matematika. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa siswa 

yang bebakat matematika lebih kreatif 

dibandingkan dengan siswa yang non-

berbakat matematika. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa setiap orang dengan 

kemampuan berbeda memiliki kreativitas 

yang berbeda pula dalam memecahkan 

masalah khususnya masalah matematika. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Gardner (Uno, 2009:44) yang menjelaskan 

bahwa semua kecerdasan yang dimiliki 

manusia dalam kadar yang tidak persis 

sama, hal inilah yang menyebabkan 

kemampuan berpikir setiap individu 

berbeda-beda. Proses dan kemampuan 

berpikir kreatif matematis setiap individu 

pun tidak sama, karena setiap individu 

mempunyai kombinasi inteligensi yang 

berbeda-beda yang memiliki karakter 

masing-masing pada setiap inteligensinya. 

 

D. Kesimpulan 

1. Siswa yang mempunyai tingkat KVS 

dan KLM yang seimbang 

mempunyai proses berpikir yang 

relatif seimbang, saling terkait 

(berhubungan) dan berulang satu 

sama lainnya namun pada kadar 

masing-masing. 

2. Proses berpikir siswa yang memiliki 

KVS lebih unggul daripada KLM 

yaitu menggunakan KLM terlebih 

dahulu untuk merumuskan dan 

memahami masalah kemudian 

menggunakan KVS untuk membuat 

beberapa rencana penyelesaian 

dengan melibatkan KLM, begitu 

juga sebaliknya. 

3. Siswa yang memiliki KLM lebih 

unggul daripada KVS, proses 

berpikirnya menggunakan KVS 

terlebih dahulu untuk merumuskan 

dan menggambarkan masalah 

kemudian menggunakan KLM untuk 

membuat beberapa rencana 

penyelesaian berdasarkan hasil 

visualisasi. 
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4. Siswa yang memiliki KVS tinggi 

dan KLM tinggi mempunyai produk 

berpikir kreatif matematis yang 

terbaik. 

5. Secara umum, siswa yang memiliki 

KLM yang lebih unggul daripada 

KVS mempunyai produk berpikir 

kreatif matematis lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang 

KVS yang unggul daripada KLM. 

 

Berdasarkan kesimpulan akhir 

penelitian ini, maka peneliti menyarankan 

bagi guru dengan memperhatikan tingkat 

kecerdasan dan KBKM yang dimiliki oleh 

masing-masing siswa, menggunakan 

model, pendekatan, metode, ataupun soal-

soal terbuka pada pembelajaran yang dapat 

menyesuaikan tingkat kecerdasan setiap 

siswa sehingga dapat mengembangkan dan 

mengeksplor kreativitas yang dimiliki oleh 

masing-masing siswa. Bagi penelitian lain, 

agar meneliti kembali KBKM siswa 

dengan cakupan materi yang lebih luas 

dimana perlu mengaitkan beberapa materi, 

dan dapat membuat instrumen KVS dan 

KLM yang lebih baik sehingga dapat 

menentukan tingkat kecerdasan yang lebih 

tepat dan akurat untuk masing-masing 

siswa.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the improvement of the ability of mathematical proficiency (MP) of 

students in the course of Calculus II between those utilizing Maple applications and those that do not utilize 

Maple application based on initial mathematical ability (IMA). The mathematical proficiency (MP) of the 

student in question is based on the concept of Kilpatrick (2001). The method used in this study is quasi 

experiment, the results are: (1) Improved MP is better based on IMA (high, medium, and low) in learning 

Calculus II; (2) There is a difference in MP improvement based on IMA (high and medium) in learning Calculus 

II utilizing Maple application; (3) There is no interaction effect between learning utilizing Maple and 

applications use the IMA (high, medium, and low) to the increase in MP; And (4) Increased achievement of all 

MP indicators based on IMA (high, medium and low). 

 

Keywords:  The ability of mathematical proficiency, Maple application.  
 

A. Pendahuluan 

Kemajuan teknologi informasi dan 

komputer (TIK) yang begitu pesat telah 

membawa perubahan yang sangat berarti 

bagi pengembangan proses pembelajaran 

matematika. Kemajuan TIK ditandai 

dengan hadirnya beberapa software 

matematika diantaranya Maple, kehadiran 

Maple diharapkan akan sangat membantu 

mahasiswa calon guru matematika dalam 

bereksplorasi serta berinovasi untuk 

memahami konsep Kalkulus Diferensial 

dan Integral pada mata kuliah Kalkulus I 

dan Kalkulus II. Penguasaan beberapa 

konsep khususnya dalam Kalkulus 

Diferensial Integral akan sangat 

dipermudah memahaminya apabila dalam 

proses perkuliahan para pengajar (dosen) 

memanfaatkan aplikasi Maple, namun 

kenyataannya bahwa para pengajar 

khususnya  dalam proses perkuliahan 

Kalkulus I maupun Kalkulus II dari hasil 

observasi pada tahun akademik 2015/2016 

menunjukkan bahwa di Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas 

Khairun belum memanfaatkan aplikasi 

Maple sebagai salah satu software dalam 

memahami konsep Kalkulus Diferensial 

pada mata kuliah Kalkulus I maupun 

Kalkulus Integral dalam mata kuliah  

 

Kalkulus II. Selain menguasai konten 

matematika dan keterampilan paedagogik, 

lulusan calon guru matematika juga harus 

dibekali dengan keterampilan penguasaan 

Computer Algeba System (CAS) yang 

salah satunya adalah aplikasi Maple. 

Berikut ini akan dikemukakan hasil 

pekerjaan mahasiswa dalam mengerjakan 

soal dari aspek yang diamati adalah 

bagaimana mahasiswa menyatakan ulang 

konsep yang telah dipelajari, 

mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan 

membentuk konsep tersebut, mengaitkan 

berbagai konsep, memilih dan 

menggunakan prosedur yang tepat, serta 

memilih rumus, pendekatan atau metode 

yang tepat untuk menyelesaikan soal 

tersebut: 
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Gambar 1. Hasil kerja M1  

 

Berdasarkan hasil kerja M1 pada bagian (a) 

menunjukkan bahwa masih terjadi 

kesalahan dalam teknik menyelesaikan 

derivatif (turunan) dari fungsi yang 

diketahui ” 
  

  
            “, yang 

selanjutnya mempengaruhi langkah 

berikutnya yang dilakukan oleh M1 yakni 

kesalahan merepresentasi simbol turunan 

dan hasil dari turunan tersebut  ” 
 

  
 

         ”. Kesalahan yang 

dilakukan oleh M1 dalam mengerjakan 

bagian (b) tidak jauh berbeda dengan yang 

dilakukan pada saat menyelesaikan bagian 

(a) dari soal tersebut terutama dalam 

penulisan simbol turunan “
  

  
       ; dan 

  

  
   , meskipun hasil dari turunan yang 

dikerjakan sudah benar. Untuk bagian (c) 

nampak bahwa M1 belum memahami cara 

menyelesaikan konsep turunan secara 

implisit, yang pada akhirnya terjadi 

kesalahan dalam menyelesaikan soal 

tersebut, sedangkan bagian (d) kesalahan 

yang sama terjadi lagi seperti pada saat M1 

menyelesaikan bagian (a) dan (b). 

Secara umum dari hasil analisis kerja 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

menyangkut dengan Kalkulus Diferensial 

menunjukkan bahwa mahasiswa belum 

mampu menyatakan ulang konsep yang 

telah dipelajari, memilih dan 

memanfaatkan prosedur yang tepat dalam 

menyelesaikan soal turunan maupun 

integral tentu dengan menggunakan 

definisi integral, kesulitan 

menggambarkan grafik dari fungsi dengan 

banyak persamaan serta belum terampil 

menggunakan algoritma pemecahan 

masalah dari soal yang diberikan. Jika 

ditelusuri ketidakmampuan mahasiswa 

sebagaiman yang disebutkan di atas, maka 

sangatlah erat kaitannya dengan tidak 

berkembangnya kecakapan matematis 

(mathematical proficiency) mahasiswa 

dalam proses pembelajaran Kalkulus. 

Kecapakan Maematis menurut Kilpatrick 

(2001) terdiri dari: (1) pemahaman 

konseptual (conceptual understanding); 

(2) kelancaran prosedural (procedural 

fluency); (3) kompetensi strategis 

(strategic competence); (4) penalaran 

adaptif (adaptive reasoning); dan (5) 

disposisi produktif (productive 

disposition). Kelima untaian (strands) 

kecakapan matematis ini terjalin dan saling 

tergantung, bagaimana siswa/mahasiswa 

memperoleh kecakapan matematis dari 

bagaimana guru/dosen mengembangkan 

kemampuan mereka, karena guru/dosen 

dididik untuk mencapai tujuan tersebut. 

Lebih lanjut menurut Widjajanti (2011) 

kecakapan matematis bukanlah sesuatu 

kecakapan “bawaan” dari siswa semata, 

tetapi merupakan suatu gabungan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

dan keyakinan yang diperoleh siswa 

dengan bantuan/dukungan guru, 

kurikulum, dan lingkungan belajar (kelas) 

yang dapat diandalkan. 

Untuk itu maka perlu dilakukan 

perbaikan kualitas perkuliahan, diantarnya 

memanfaatkan aplikasi Maple pada konsep 

Kalkulus Integral dalam mata kuliah 

Kalkulus II yang nanti membantu 

mahasiswa (calon guru matematika) 

meningkatkan kecapakan matematisnya. 

Maple merupakan paket aplikasi 

matematika yang dapat digunakan untuk 

melakukan berbagai perhitungan 

matematis baik secara eksak (analitik) 
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maupun numerik. Selain itu Maple 

memiliki kemampuan visualisasi 

matematis interaktif, sebuah antarmuka 

grafis tempat menuliskan masukan dan 

menampilkan keluaran yang menyerupai 

notasi matematika yang sesungguhnya, 

fasilitas pengolahan kata, dan bahasa 

pemrograman. Sebagai alat bantu, Maple 

sangat handal untuk pemecahan masalah 

matematika, baik masalah komputasi 

numerik, aljabar simbolik, maupun 

visualisasi (grafik) serta dapat digunakan 

sebagai editor teks untuk menghasilkan 

dokumen yang memuat penjelasan atau 

uraian verbal dan berbagai perhitungan 

matematis. Beberapa penelitian yang 

memanfaatkan aplikasi Maple, diantaranya 

Wiwatanapataphee (2010) menunjukkan 

bahwa dengan model pembelajaran 

berbasis Maple Powerpoint terintegrasi 

untuk Kalkulus Integral Multivariat, terjadi 

peningkatan pemahaman konsep yang 

lebih baik dalam mengihtung integral lipat 

tiga dengan domain integrasi yang rumit, 

dibandingkan dengan pengajaran 

tradisional dan belajar tanpa menggunakan 

teknologi. 

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode 

campuran (mixed method), strategi yang 

digunakan adalah concurrent embedded 

design (Creswell, 2007). Pada desain 

concurrent embedded data kuantitatif dan 

data kualitatif dikumpulkan pada saat yang 

sama tetapi data tersebut independent dan 

terpisah. Prioritas utama model ini 

dikembangkan dari kuantitatif berdasarkan 

metodologi eksperimen, dan data kualitatif 

mendukung metodologi.  

Untuk desain kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah penelitian quasi 

eksperimen dengan menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol yang dikenal dengan pretest-

posttest control group design (Fraenkel, 

Wallen dan Hyun, 2012).  

 Sampel dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa semester II yang 

memprogramkan mata kuliah Kalkulus II. 

Teknik pemilihan sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Babbie (Latham, 2007) 

pemilihan teknik purposive sampling atas 

dasar pengetahuan peneliti tentang 

populasi, unsur-unsurnya, dan sifat tujuan 

penelitiannya.  

Jumlah subjek keseluruhan dari sampel 

penelitian ini sebanyak 128 mahasiswa 

yang terdiri dari 65 mahasiswa untuk 

kelompok eksperimen dan 63 mahasiswa 

untuk kelompok kontrol. Mahasiswa 

dalam kelompok eksperimen mendapatkan 

perlakuan berupa pemanfaatan aplikasi 

Maple dan kelompok kontrol mendapatkan 

pembelajaran konvensional (PK) 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Rekapitulasi data peningkatan 

kemampuan MP disajikan pada diagram 

berikut ini: 

 
Gambar 2. Rerata N-Gain Pre Tes dan Pos 

Tes Berdasarkan IMA 
 

Berdasarkan Gambar 2 nampak bahwa 

rerata peningkatan kemampuan MP 

dengan IMA kategori tinggi, sedang, dan 

rendah berbantuan Maple lebih tinggi dari 

mahasiswa yang mendapatkan PK, 

meskipun kategori peningkatan kedua 

kelompok  dilihat dari rerata      termasuk 

dalam kategori sedang. 
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Tabel 1. Hasil Uji Perbedaan Rerata 

Peningkatan MP Berdasarkan IMA 
Kema

mp. 

IMA Strategi 

Pembel. 

Sig.  = 

0.05 

Kaidah 

Hipotes
is 

Uji 

(MP) 

Tinggi Maple 

> PK 

0,021 < H0  

ditolak 

Mann-

Whitney 

U 
Sedang Maple  

> PK 

0,000 < H0  

ditolak 

Uji-t 

Rendah Maple 

= PK 

0,057 > H0  

diterima 

Uji-t 

Total Maple 

> PK 

0,000 < H0  

ditolak 

Kruskal-

Wallis 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan 

bahwa perbedaan rerata peningkatan MP 

mahasiswa berbantuan Maple lebih baik 

daripada rerata peningkatan MP matematis 

yang mendapatkan model PK untuk IMA 

kategori tinggi, sedang, dan secara total. 

Sedangkan kaidah pengujian H0 pada 

kemampuan MP mahasiswa berbantuan 

Maple berdasarkan IMA kategori rendah 

adalah diterima, ini artinya bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rerata 

peningkatan MP mahasiswa berbantuan 

Maple dengan model PK berdasarkan IMA 

kategori rendah. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Perbedaan Rerata 

Peningkatan Kemampuan MP Matematis 

berbantuan Maple dengan model PK 
Kemamp. Berbantuan Sig.  = 

0.05 

Kaidah 

Hipotesis 

Uji 

MP Maple > PK 0,000 < 
H0  

ditolak 

Mann-
Whitney 

U 

 

Nampak dari Tabel 2 menunjukkan 

bahwa kaidah pengujian H0 pada 

kemampuan MP mahasiswa berbantuan 

Maple dan PK adalah ditolak, ini artinya 

bahwa terdapat perbedaan rerata 

peningkatan MP matematis mahasiswa 

dengan bantuan Maple lebih baik secara 

signifikan daripada mahasiswa yang 

mendapatkan model PK. 

Selanjutnya akan dilihat perbedaan 

data         kemampuan MP 

mahasiswa diantara kategori-kategori IMA 

(Tinggi, sedang, dan rendah). Analisis 

pengujian perbedaan kategori-kategori 

IMA tersebut menggunakan uji lanjut Post 

Hoc test dari One-Way Anova.  

 

Tabel 3. Rekapitulasi hasil uji post hoc 

perbedaan rerata        KP berdasarkan 

kategori IMA 

Berbantu
an 

Test 
Stat. 

Katego
ri IMA 

Mean 

Differen

ce (I-J) 
     

Kaidah 

Penguji

an 

Maple 

>< PK 

Bonferro

ni 

Renda
h >< 

Sedan

g 

-0,3402 
0,00

0 
Berbeda 

Renda

h >< 

Tinggi 

-0,4568 
0,00

0 
Berbeda 

Sedan
g >< 

Tinggi 

-0,1166 
0,00

0 
Berbeda 

 

Nampak dari Tabel 3 menunjukkan 

bahwa kemampuan MP dengan kategori 

IMA untuk pasangan rendah dan sedang, 

rendah dan tinggi, serta sedang dan tinggi 

berdasarkan berbantuan Maple dengan PK 

teridentifikasi terdapat perbedaan. 

Untuk mengetahui pengaruh interaksi 

antara kelas yang berbantuan Maple dan 

PK dengan IMA (tinggi, sedang, dan 

rendah) terhadap peningkatan kemampuan 

MP mahasiswa dilakukan dengan 

menggunakan ANOVA dua jalur. Salah 

satu asumsi dasar yang harus dipenuhi 

dalam menggunakan uji ANOVA dua jalur 

diantaranya adalah data harus berdistribusi 

normal, kenyataannya bahwa data MP 

mahasiswa untuk IMA kategori tinggi dan 

secara total (keseluruhan) tidak 

berdistribusi normal, sehingga uji ANOVA 

dua jalur tidak dapat digunakan. Dengan 

demikian, analisis pengaruh interaksi 

terhadap data ini dilakukan secara 

deskriptif dari grafik yang dihasilkan. 

Grafik pengaruh interaksi antara terhadap 

peningkatan MP mahasiswa ditampilkan 

pada gambar berikut ini: 
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Gambar 3. Grafik Pengaruh Interaksi 

antara yang berbantuan (Maple dan PK) 

dan IMA terhadap Peningkatan MP 

 

Jika diperhatikan secara seksama 

Gambar 3, maka dapatlah disimpulkan 

bahwa: (1) Grafik garis rerata peningkatan 

MP mahasiswa yang berbantuan Maple 

berada di atas grafik garis rerata 

peningkatan MP yang mendapatkan model 

PK. Hal ini mengindikasikan bahwa Maple 

mempunyai pengaruh lebih besar terhadap 

peningkatan MP mahasiswa dibandingkan 

dengan model PK untuk setiap level 

kategori IMA; (2) Tidak terjadi perubahan 

urutan dari grafik rerata untuk kedua 

kelompok (Maple dan PK), yakni 

mahasiswa dengan kategori IMA tinggi 

lebih baik dari mahasiswa dengan kategori 

IMA sedang maupun rendah, begitu juga 

untuk kategori IMA sedang terhadap IMA 

rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kategori IMA secara total (keseluruhan) 

berpengaruh lebih besar dalam 

peningkatan MP; (3) Berdasarkan perilaku 

kedua grafik yang memiliki gradien positif 

menunjukkan yang berbantuan (Maple, 

dan PK) serta IMA kategori tinggi, sedang 

dan rendah secara mandiri memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap peningkatan 

MP mahasiswa; dan (4) Berdasarkan jarak 

grafik, nampak bahwa untuk masing-

masing kategori IMA cenderung tidak 

berbeda atau relatif sama dan tidak terjadi 

perpotongan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh interaksi yang berbantuan 

(Maple, dan PK) serta kategori IMA 

terhadap peningkatan MP mahasiswa. 
 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan 

pendalaman terhadap temuan penelitian, 

diperoleh kesimpulan: 

1. Terdapat peningkatan MP mahasiswa 

dalam pembelajaran Kalkulus II secara 

keseluruhan lebih baik dari mahasiswa 

yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional (PK).  

2. Peningkatan MP mahasiswa yang 

berbantuan Maple dan yang mendapat 

pembelajaran konvensional (PK) 

termasuk dalam kategori sedang. 

3. Terdapat peningkatan MP mahasiswa 

dalam pembelajaran Kalkulus II 

berdasarkan IMA (Tinggi, Sedang, dan 

Rendah) lebih baik dari mahasiswa 

yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional (PK). 

4. Tidak terdapat pengaruh interaksi 

antara yang berbantuan Maple dan 

model pembelajaran konvensional (PK) 

dengan IMA (Tinggi, Sedang, dan 

Rendah) terhadap peningkatan MP 

mahasiswa. 

5. Pembelajaran berbantuan Maple layak 

diimplementasikan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran dalam 

Kalkulus II untuk meningkatkan 

kemampuan MP pada mahasiswa 

dengan IMA (tinggi, sedang, dan 

rendah). 
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ABSTRACT 

This Research aimed at finding out whether the proportion of students who achieved learning mastery after 

being taught mathematics using Team Quiz was higher than  the proportion of Students  who achieved learning 

mastery after using conventional learning, at the seventh grade of SMPN 4 Padang.The Research applied 

experimental method. The research sample the students of class VII.1 the experimental class and class VII.2 as 

the control group. the number ofstudents was 33. The result of data analysis showed that the value of calculated 

   was 4.96 on degree of freedom 1 and probability      . It means the alternative hypothesis (    was 

accepted. Based on the research result and analysis it can be concluded that proportion of students who achieved 

learning mastery Mathematics after being taught using Team Quiz was higher than the proportion of students 

who achieved learning mastery at the seventh grade of SMPN 4 Padang. 

 

Keywords: Cooperative Learning, outcome,Team Quiz 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan adalah suatu usaha 

dengan tujuan membekali siswa dengan 

sejumlah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan untuk memenuhi kebutuhan 

dan tuntunan hidup. Segala macam usaha 

dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah 

untuk meningkatkan  mutu pendidikan 

seperti penyempurnaan kurikulum, 

pelatihan-pelatihan, sampai dengan 

melengkapi fasilitas belajar di sekolah-

sekolah.   Namun pada kenyataannya 

semua usaha itu belum cukup untuk  untuk 

memperbaiki mutu pendidikan. 

Kenyataannya banyak hasil belajar siswa 

menjadi rendah. Sesuai dengan yang  

dikatakan oleh Trianto (2007) salah satu 

faktor yang menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa adalah proses pembelajaran 

yang didominasi oleh pembelajaran 

tradisional(p.1). Pada pembelajaran ini 

suasana kelas cenderung teacher-centered 

sehingga siswa menjadi pasif. 

Proses Pembelajaran tradisional  

yang cenderung satu arah ini 

mengakibatkan siswa mudah jenuh dan 

bosan dalam mengikuti pembelajaran 

   Dari hasil pengamatan yang 

peneliti lakukan di sekolah ini  ini terlihat 

bahwa  saat proses pembelajaran ada 

sebagain siswa yang belum siap untuk  

 

belajar, berbicara dengan teman, tidur-

tiduran, dan bahkan ada yang membuat 

kegaduhan. Waktu  guru meminta siswa 

untuk  mengeluarkan buku paket hanya 

beberapa siswa yang meletakkan buku 

diatas meja yakni  siswa yang duduk pada 

barisan pertama dan kedua. Selain itu pada 

saat guru menjelaskan  materi  hanya 

beberapa siswa yang menyimak dan 

menanggapi apa yang disampaikan guru . 

Selain itu masih ada materi yang 

didiktekan oleh guru yang  memerlukan 

waktu yang cukup lama bagi siswa dalam 

mencatat materi tersebut. Saat guru 

memberikan soal latihan, siswa diminta 

untuk saling berdiskusi dalam kelompok 

mereka untuk menyelesaian soal tersebut, 

namun beberapa siswa  tidak serius dan 

tidak fokus dalam berdiskusi kelompok, 

dan hanya beberapa siswa dari anggota 

kelompoknya saja  yang saling berdiskusi 

dan kerjasama dan yang lainnya menunggu 

jawaban dari temannya. Hal ini membuat 

rasa saling kerjasama dan tanggung jawab 

dari setiap siswa terhadap tugas yang 

diberikan oleh guru masih terlihat sangat 

kurang. Pada waktu mengerjakan latihan, 

siswa masih kesulitan karena soal latihan 

yang diberikan  berbeda  bentuk soalnya 



ISSN: 2476-8898 Seminar Nasional  
Vol. 1, Oktober 2017 Matematika UHAMKA  
 

22 
 

dengan contoh-contoh soal yang telah 

diberikan oleh guru. 

Selain dari pengamatan peneliti juga 

melakukan  wawancara dengan guru, dari 

hasil wawancara diperoleh bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran siswa masih kurang 

dalam menyampaikan pendapat dan ide-

ide mereka saat  guru mengajukan 

pertanyaan. Salah satu upaya yang 

dilakukan guru agar siswa termotivasi dan 

semangat dalam belajar  yaitu dengan 

memberikan nilai tambahan jika siswa 

mengerjakan soal latihan di depan kelas 

atau pada saat guru mengajukan 

pertanyaan.  

 Selain melakukan wawancara 

dengan guru, peneliti juga mewawancarai 

beberapa siswa dan diperoleh informasi  

siswa masih kurang percaya diri dan 

merasa kesulitan dalam mengerjakan 

latihan karena variasi soal yang berbeda 

dari contoh soal yang diberikan guru. 

Siswa juga menganggap bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit  

dan tidak menyenangkan. Menurut siswa 

yang duduk di barisan terakhir guru hanya 

berinteraksi dengan siswa yang duduk di 

barisan depan saja. Hal ini membuat siswa 

lain enggan untuk bertanya dan 

memberikan  pendapat, serta mereka jadi 

kurang aktif dalam belajar. 

 Kurangnya aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika dan 

permasalahan yang peneliti temukan di 

atas mengakibatkan sebagian besar siswa  

memperoleh nilai kurang  dari nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM). 

KKM untuk mata pelajaran matematika di 

Sekolah ini adalah  78. Hasil belajar 

matematika siswa tersebut dapat dilihat 

dari tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Jumlah dan Persentase   Siswa    

yang Mencapai Ketuntasan  Belajar 

Matematika Siswa pada  UH 1 Kelas VII 

SMPN 4 Padang Tahun Pelajaran 2016/ 

2017 
 

Kelas 

 

Jumlah 

Siswa 

Tuntas (≥78) 

Jumlah 

siswa 

(%) 

VII.1 33 15 45,45 

VII.2 33 11 33,33 

VII.3 33 10 30,30 

VII.4 32 9 28,13 

VII.5 33 11 45,45 

VII.6 33 20 60,61 

VII.7 32 13 40,63 

 

Dari tabel 1 terlihat bahwa nilai Ulangan 

Harian 1 semester ganjil untuk  nilai 

matematika kelas VII   masih banyak 

kurang dari nilai  KKM. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa 

yang belum tuntas dalam pembelajaran 

matematika. 

Salah satu alternatif yang dapat ingin 

peneliti terapkan   untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan 

menggunakan Cooperative Learning tipe 

Team Quiz.  

Menurut Suherman dkk (2003) 

“Cooperative Learning mencakup suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai 

sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan, menyelesaikan suatu tugas, 

atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama” . Pembelajaran Team 

Quiz merupakan model pembelajaran aktif 

yang dikembangkan oleh Silberman .  

Kelebihan dari pembelajaran Team 

Quiz ini salah satunya adalah dapat 

menimbulkan rasa tanggung jawab dan 

kerjasama antar siswa atas apa yang 

mereka pelajari dengan cara yang 

menyenangkan dan mengaktifkan siswa 

untuk bertanya ataupun menjawab serta 

dengan adanya quiz merupakan suatu daya 

tarik bagi siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Secara keseluruhan 

penerapan pembelajaran   tipe Team Quiz 

dapat menghidupkan suasana dan 

mengaktifkan siswa untuk bertanya 

ataupun menjawab, serta dapat 
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menimbulkan rasa tanggung jawab siswa 

atas apa yang mereka pelajari dengan cara 

yang menyenangkan dan tidak mengancam 

atau tidak membuat mereka takut. 

Pembelajaran Team Quiz ini merupakan 

pembalajaran aktif yang dapat mendukung 

pengembangan cooperative learning dan 

dapat mengarahkan atensi peserta didik 

terhadap materi yang dipelajarinya. 

Diharapkan dengan diterapkan 

pembelajaran Team Quiz  ini proporsi 

siswa yang mencapai ketuntasan hasil 

belajar matematika lebih tinggi dari 

proporsi siswa yang  mencapai ketuntasan 

hasil belajar matematika  yang 

pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran biasa. 

 

B. Metode 

Jenis penelitian  adalah penelitian 

eksperimen. Sukmadinata (2011) 

menyatakan “Penelitian eksperimental 

merupakan pendekatan penelitian 

kuantitatif yang paling penuh, dalam arti 

memenuhi semua persyaratan untuk 

menguji hubungan sebab akibat” .   

Berdasarkan  jenis penelitian  

peneliti menggunakan  kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

adalah kelas yang diberikan  perlakuan 

yaitu penerapan Cooperative Learning 

Tipe Team Quiz sedangkan kelas kontrol 

tidak diberikan perlakuan tersebut. Pada 

akhir penelitian dilakukan tes untuk 

melihat hasil belajar matematika kedua 

kelas sampel. 

Model rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Randomized Control Group Only Design. 

Menurut Suryabrata (2013) rancangan 

penelitian ini digambarkan pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2. Rancangan penelitian 

Kelas Perlakuan 
Hasil 

Belajar 

Eksperimen X T1 

Kontrol  T2 

Sumber : Suryabrata (2013.) 

 

Keterangan : 

T1  = Hasil belajar kelas Eksperimen 

T2   = Hasil belajar kelas Kontrol 

X   = Perlakuan yang diberikan pada kelas 

eksperimen berupa penerapan 

Cooperative Learning tipe Team 

Quiz 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Padang yang terdaftar pada tahun pelajaran 

2016/2017. Pengambilan sampel dilakukan 

secara random sampling, dan didapat  

kelas VII.1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII.2 sebagai kelas control. 

Instrumen penelitian  yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah  tes hasil 

belajar berbentuk uraian yang terdiri dari 

12 soal yang diikuti oleh 31 siswa kelas 

eksperimen, dan 32 siswa  kelas kontrol. 

  

C. Hasil dan Pembahasan 

Data hasil belajar matematika 

siswa diperoleh melalui tes hasil belajar 

yang dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah dilakukan masing-

masing tujuh kali proses pembelajaran. 

Berdasarkan tes yang diberikan Dari hasil 

tes akhir yang dilaksanakan, hasil tes hasil 

akhir siswa dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Tes Akhir Matematika Siswa 

pada Kedua Kelas Sampel 

Kelas 

Jumla

h 

Siswa 

Skor 

Maks 

Sko

r 

Min 

Rata- 

rata 

Siswa yang 

mencapai 

KKM (≥78) 

Jum 

lah 

Persen 

tase 

Eksperi 

men 

31 99 30 69,45 
15 48,39% 

Kontrol 32 89 12 48,88 6 18,75% 

 

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat 

bahwa ketuntasan hasil belajar matematika 

siswa kelas eksperimen adalah 48,39% 

dari jumlah keseluruhan kelas eksperimen 

atau 15 orang siswa dan kelas kontrol 

18,75% dari seluruh siswa kelas kontrol 

atau 6 orang siswa. Ini menunjukkan 

ketuntasan hasil belajar matematika siswa 
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kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol. 

Berdasarkan  hasil tes akhir 

dilakukan analisis data dengan menguji 

hipotesis. Untuk menguji hipotesis ini 

digunakan tes  2
. Sebelum menentukan 

nilai  2
 terlebih dahulu disusun jumlah 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menurut pencapaian KKM seperti pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas Eksperimen  

dan Kelas Kontrol Menurut Pencapaian  

KKM 
 Kelas 

Eksperimen 

Kelas  

Kontrol 
  

Nilai      15 6 21 

Nilai      16 26 42 

  31 32 63 

 

Berdasarkan tabel di atas, dihitung 

nilai  2
. Dari hasil perhitungan diperoleh 

 2 
= 4,96 dan db = 1, dengan    =4,96 dan 

db=1, di dapat 

025,001,0)05,0(
2

1
)02,0(

2

1
 pataup

Oleh karena p < 0,05 berarti 0H  ditolak 

dan 1H  diterima.  

Sesuai dengan hasil analisis data 
tes akhir didapatkan bahwa persentase 
siswa kelas eksperimen yang tuntas 
adalah 48,39% dengan rata-rata 69,45 
sedangkan untuk kelas kontrol 
persentase siswa yang tuntas sebanyak 
18,75% dengan rata-rata 48,88. Maka 
dapat dikatakan bahwa  Proporsi siswa 
yang mencapai ketuntasan hasil belajar 
matematika yang  pembelajarannya 
menerapkan  pembelajaran Cooperative 
Learning  tipe Team Quiz lebih tinggi 
dari proporsi siswa yang mencapai 
ketuntasan hasil belajar matematika 
dengan menerapkan pembelajaran 
biasa. 

Terjadinya perbedaan pada hasil 
belajar matematika di kedua kelas ini 
disebabkan oleh proses pembelajaran di 
kelas eksperimen menerapkan 
pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Team Quiz yang dapat melatih siswa 
dalam bertanya dan menjawab soal-soal 
latihan dengan suasana yang 
menyenangkan, dan semakin dapat 
menimbulkan rasa tanggung jawab 
terhadap tugas yang telah diberikan, 
oleh karena itu mereka terpacu untuk 
lebih giat dalam menyelesaikan soal. 
Selain daripada itu  saat pembelajaran 
berlangsung terlihat bahwa apabila 
siswa tidak memahami materi siswa 
lebih banyak bertanya. Berdasarkan hal 
yang dikemukakan tersebut, 
menunjukkan bahwa pembelajaran 
yang menerapkan pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Team Quiz ini 
berdampak positif  pada pembelajaran 
matematika sehingga hasil belajar 
matematika siswa menjadi lebih baik. 

Setelah penelitian selesai, peneliti 

menyadari penelitian ini belum sempurna. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian ini agar diperoleh 

hasil yang optimal. Meskipun demikian, 

peneliti merasakan masih ada kekurangan 

pada tahap pelaksanaan pembelajaran yang 

menerapkan pembelajaran  Cooperative 

Learning tipe Team Quiz. Kekurangan 

tersebut diantaranya : 
1. Kesulitan siswa dalam memahami 

tentang  materi belajaran aritmetika 

social 

Pada pokok pembahasan aritmatika 

sosial yaitu pada pembahasan untung 

dan rugi terlihat  masih banyak siswa 

yang ragu dalam membedakan antara 

kapan mendapatkan keuntungan atau 

kapan mendapatkan kerugian. 

Kemudian pada pembahasan 

perbandingan yaitu pada perbandingan 

seharga(senilai) dan perbandingan 

berbalik harga(nilai) dalam kehidupan 

sehari-hari, ini terlihat dari beberapa 

siswa yang salah dalam penggunaan 

rumus perbandingan karena 

penggunaan rumus yang terbalik antara 

perbandingan seharga dengan 

perbandingan berbalik harga. Solusi 

yang peneliti berikan yaitu 

membimbing mengingatkan kembali 



Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 
Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 

 

25 
 

kepada siswa konsep dari untung dan 

rugi serta perbandingan senilai dan 

berbalik nilai. 

2. Dalam pelaksanaan penelitian, 

pembelajaran team quiz ini belum 

terlaksana dengan optimal disebabkan 

karena tim yang bertugas sebagai tim 

pemandu kuis belum mampu membuat 

soal pertanyaan kuis secara menyeluruh 

yang mewakili dari materi yang peneliti 

jelaskan secara keseluruhan di setiap  

pertemuan.  

3. Waktu pembelajaran terletak di akhir 

jam pembelajaran 

Baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol jam pembelajaran 

matematika didominasi pada siang hari 

atau jam 5-6 dan 7-8 atau jam 

pembelajaran terakhir. Ini membuat ada 

beberapa dari siswa yang mengantuk, 

meminta izin untuk keluar kelas, dan 

ingin cepat pulang. 

5. Waktu pelaksanaan penelitian yang 

hampir bersamaan dengan pelaksanaan 

Try out UN SMP kelas IX  

Pelaksanaan Try out UN yang 

bertepatan dengan proses penelitian 

menyebabkan proses pembelajaran 

kurang efektif dan proses pembelajaran 

dimulai setelah jadwal ujian (masuk 

siang), serta adanya pengurangan jam 

efektif pembelajaran yang awalnya 1 

jam pelajaran adalah 40 menit menjadi 

35 menit. Sehingga, untuk 

mengatasinya  melaksanakan penelitian 

dengan mengkondisikan waktu yang 

telah dirancang pada RPP. 

6. Pada pertemuan 1, 3, 4, dan 7 peneliti 

tidak dapat memberikan soal latihan 

yang terdapat pada penilaian di RPP 

dikarenakan keterbatasan waktu dan 

lamanya siswa berdiskusi dengan 

timnya dalam membuat soal pertanyaan 

kuis dan jawaban singkatnya. 

Meskipun dalam penelitian ini masih 

terdapat hambatan/ kekurangan yang 

peneliti temukan, namun berdasarkan hasil 

tes akhir dapat dilihat bahwa penerapan 

pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Team Quiz berdampak baik  terhadap hasil 

belajar siswa. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian , dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

proporsi siswa yang mencapai ketuntasan 

hasil belajar matematika yang 

pembelajarannya menerapkan Cooperative 

Learning tipe Team Quiz lebih tinggi dari 

proporsi siswa yang mencapai ketuntasan 

hasil belajar matematika yang 

pembelajarannya  menerapkan 

pembelajaran biasa di kelas VIII SMPN 4 

Padang. Untuk itu peneliti menyarankan  

agar Guru bidang studi matematika 

khususnya guru bidang studi matematika 

SMPN 4 Padang diharapkan dapat 

menerapkan pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Team Quiz ini dengan 

variabel dan pokok bahasan yang lainnya. 

Dan bagi para peneliti selanjutnya yang 

ingin menerapkan Cooperative Learning 

tipe Team Quiz diharapkan lebih mampu 

mengelola kelas, dan mengatur waktu 

dalam proses penerapan Team Quiz ini, 

serta memperbaiki kekurangan-

kekurangan dalam penelitian ini sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
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ABSTRAK 

 
The study focused on the analysis of the concept metapedadidaktik trapezoid. In this study makes a hypothesis 

didactic design aims to minimize the obstacles that arise. Metapedadidaktik analysis is the process of thinking 

teacher during a lesson. Then analyzed by the following stages: a didactic limited trial design that has been 

compiled, analyzed the situation, student responses, and the anticipation of students' responses when tested didactic 

design. 

 

Keywords: analysis of the concept metapedadidakti 

 

A. Pendahuluan 

Matematika adalah ilmu yang wajib 

dipelajari sejak masih di bangku dasar, ilmu 

matematika sangat penting karena disetiap 

kehidupan membutuhkan perhitungan yang 

dapat membantu proses sehari-hari. Kline, 

(dalam Suherman, 2011) bahwa, “ 

matematika itu bukanlah pengetahuan 

menyendiri yang dapat sempurna karena 

dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu 

utama untuk membantu manusia dalam 

memahami dan menguasai permasalahan 

sosial,ekonomi dan alam.”  

Adanya hubungan matematika dan 

manusia inilah yang membuat pentingnya 

pembelajaran matematika, seperti halnya 

yang dikatakan Depdiknas (2006) bahwa 

”tujuan pembelajaran matematika adalah 

menghasilkan siswa yang terampil dalam 

menyelesaikan masalah, mengembangkan 

sikap, minat dan motivasi tinggi terhadap 

matematika.” Semua tujuan yang diharapkan 

dapat dicapai dengan baik dalam 

pembelajaran matematika. Tapi 

kenyataannya tidaklah semudah yang 

dibayangkan masih banyak yang harus 

dipikirkan sebagai pendidik untuk mencapai 

semua tujuan. Sesuai dengan pendapat 

(Risnanosanti, 2013) bahwa : pembelajaran 

matematika pada umumnya ditafsirkan 

sebagai kegiatan yang dilaksanakan guru, 

menyajikan materi, memberikan satu atau 

dua contoh, bertanya kepada siswa dan 

terakhir mengerjakan latihan. Hal inilah 

yang membuat pembelajaran tidak ada 

kegunaannya.  

Proses pembelajaran seperti ini yang 

membuat siswa kurang tertarik dalam 

menyelesaikan soal matematika. Hambatan 

belajar siswa juga dapat terjadi karena 

pengetahuan dasar yang dimiliki siswa 

masih sangat kurang pada konsep 

pembelajaran sebelumnya, hambatan belajar 

lainnya adalah  kurangnya kesiapan mental 

siswa dalam menerima materi pembelajaran, 

serta keterbatasan siswa terhadap konteks 

tertentu saja. Hambatan-hambatan inilah 

yang disebut dengan hambatan belajar 

(Learning Obstacle). Guru harus 

mempersiapkan suatu perencanaan 

pembelajaran (desain pembelajaran) yang 

baik agar kegiatan pembelajaran berjalan 

secara sistematis, oleh karena itu proses 

berpikir guru menjadi sangat penting dalam 

mendesain rancangan pembelajaran ini.  

Menurut Suryadi  (2013), proses 

berpikir guru dalam konteks pembelajaran 

terjadi dalam tiga tahap yaitu sebelum 

pembelajaran, pada saat pembelajaran 

berlangsung dan setelah pembelajaran. Pada 

tahap sebelum pembelajaran, guru 

memikirkan cara untuk menciptakan situasi 
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belajar yang optimal dengan mempersiapkan 

materi pembelajaran beserta prediksi 

respon siswa dalam pembelajaran. Pada 

tahap ini guru harus mempertimbangkan 

hambatan belajar (learning obstacle) yang 

mungkin muncul dan antisipasinya. Pada 

saat pembelajaran guru harus 

memperhatikan keragaman lintasan belajar 

(learning trajectory) masing-masing siswa. 

Setelah pembelajaran guru harus merefleksi 

keterkaitan rancangan dan proses 

pembelajaran yang dilakukan.  

B. Metode 

Metode yang digunakan metode 

deskriptif kualitatif, dengan mengkaji 

hambatan belajar sebagai landasan awal. 

Analisis data yang digunakan adalah reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Mukhtar: 2013) sebagai 

berikut: 

 Reduksi data yaitu menunjukan 

proses menyeleksi, memfokuskan , 

menyederhanakan, mengabstraksikan dan 

menstranformasi data mentah yang muncul 

dalam penulisan catatan lapangan. 

Penyajian data adalah usaha 

merangkai informasi yang terorganisir 

dalam upaya menggambarkan kesimpulan 

dan mengambil tindakan. 

Verifikasi data (penarik kesimpulan) 

merupakan aktivitas analisis , dimana pada 

awal pengumpulan data , seorang analisis 

mulai memutusakn apakah sesuatu 

bermakna, atau tidak mempunyai 

keteraturan, pola, penjelasan kemungkinan 

konfigurasi, hubungan sebab akibat dan 

proposisi. 

Populasi penelitian ini adalah 15 siswa 

SMP, 10 siswa SMA dan 5 orang mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika 

UMB yang diberikan TKR.  

 

C. Hasil dan Pembahasan  

a. Pembahasan Penelitian 

Analisis metapedadidaktik adalah 

proses pada saat pembelajaran guru harus  

menganalisis respon siswa setelah diberi 

pembelajaran, menganalisis situasi 

kemudian menganalisis antisipasi terhadap 

respon siswa. Berdasarkan uji TKR awal  di 

dapat adanya proses analisis 

metapedadidaktik dengan  memberi respon 

dan ada timbal balik antara guru dan siswa 

ataupun siswa dengan materi (Suryadi, 

2013). 

Pada TKR awal di dapat bahwa siswa 

masih banyak yang belum mampu 

mengerjakan soal tersebut . Hal inilah yang 

muncul bahwa guru dapat berfikir untuk 

membuat rancangan pem-belajaran 

berdasarkan hasil TKR awal : 

Soal no 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Hasil jawaban siswa 

 

Hasil jawaban siswa di dapat :  

kemampuan siswa dalam konsep trapezium 

masih lemah. Kemuadian guru membuat 

desain didaktis yang dapat mengurangi atau 

dapat menghilangkan hambatan belajar 

siswa. Analisis data yang digunakan berupa 

wawancara kepada siswa dengan 

Pada trapesium ABCD di bawah 

ini diketahui bahwa, AD = BC. 

Sudut A = 45°, panjang AB = 18 

cm, dan CD = 10 cm. Tentukan 

tinggi dan luas trapesium. 

 

 

 

A B 

C D 

E F 
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menggunakan display data  ataupun 

merangkai informasi yang didapat melalaui 

wawancara yang bertujuan untuk menarik 

kesimpulan agar  permasalahan siswa dapat 

terselesaikan. 

  

b. Hasil Penelitian  

Setelah dilakukan analisis data di 

dapat ada peningkatan pemahaman siswa 

terhadap analisis metapedadidaktis dan 

dapat meminimalisir hambatan belajar 

siswa, hal ini dapat dilihat pada  gambar : : 

Soal uji coba terbatas  

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Gambar 1 menunjukan siswa sudah dapat 

menjawab soal dengan benar. Berarti siswa 

sudah  memahami uji coba tersebut.  

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2 

Gambar 2 yang menunjukan siswa juga 

sudah memahami yang di uji cobakan. 

Berarti siswa memahami uji coba tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

 Dari semua uji coba yang dilakukan 

Terlihat bahwa siswa bisa mengetahui 

rumus dari konsep trapesium. Berdasarkan 

TKR desain didaktis yang dibuat mampu 

meminimalisir hambatan yang muncul dari 

TKR awal. Dari hasil gambar 1, 2 dan 3 

desain yang diuji cobakan mampu 

meminamalisir untuk konsep trapesium. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

 Adanya proses analisis 

metapedadidaktik dalam penelitian ini 

membantu guru menyelesaikam 

pekerjaan sebagai pendidik,  

 Guru mampu untuk memikirkan apa 

yang harus dibuat dan antisipasi 

daripada respon siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung yang 

membuat penelitian ini menjadi sangat 

berguna. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the Madrasah Ibtidaiyah (MI) students’ weak ability of mathematical 

understanding, saturation and low motivation in learning. Therefore, the aim of this study is to examine the 

effect of the puzzle game on the students' ability in mathematical understanding. It is seen from the average of 

the ability in mathematical understanding between the students who did not use puzzle game and those who did. 

The population of this quasi-experimental research is all second graders in one MI in South Jakarta, numbered 

to eight classes. Since the study used a cluster random sampling, the sample was divided into clusters: 2C 

(experimental group) and 2F (control group) amounted to thirty students each. The test instrument in this 

research is essay that have been tested for validity. The data was analyzed using t-test. The research shows that 

the ability of mathematical understanding of the students using puzzle game was higher than those who did not. 

Therefore, it can be concluded that the study of mathematics by puzzle game has significant impact on the MI 

students' ability of mathematical understanding. 

 

Keywords: Puzzle Game, Mathematical Understanding Abilities. 

 

A. Pendahuluan  

Matematika sebagai salah satu unsur 

dalam pembelajaran di sekolah, dipandang 

sebagai salah satu bidang studi. 

Diberikannya pelajaran matematika 

disetiap jenjang pendidikan dengan bobot 

yang kuat, menunujukkan bahwa 

matematika sebagai salah satu bidang studi 

yang mempunyai kedudukan yang amat 

penting. Mengingat pentingnya matematika 

dalam ilmu pengetahuan dan dalam 

kehidupan sehari-hari, maka matematika 

perlu dipahami dan dikuasai oleh para 

siswa. Matematika telah diperkenalkan dan 

diajarkan pada tingkat SD (sekolah dasar) 

atau MI (madrasah ibtidaiyah). Pendidikan 

matematika pada tingkat SD, memegang 

peranan penting bagi penguasaan materi 

pada jenjang berikutnya, karena apabila 

kemampuan dasar matematika tidak kuat 

akan terus terbawa hingga jenjang 

berikutnya. 

Dasar penguasaan konsep matematika 

harus kuat sejak usia dini. Setiap proses 

harus dilalui dengan baik sehingga 

pemahaman anak cukup mendalam dan 

mantap. Urutan pengenalan matematika 

yang baik kepada anak-anak adalah belajar 

menggunakan benda kongkritatau nyata, 

membuat bayangan di pikiran, dan belajar 

menggunakan simbol atau lambang 

(Setyono, A. 2006). 

 

Dalam pembelajaran matematika SD, 

kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa 

SD yaitu salah satunya adalah pemahamana 

matematis. Siswa yang memiliki 

kemampuan pemahaman matematis yang 

rendah, akan berdampak terhadap 

kemampuan matematis yang lainnya. Tapi 

kenyataaan di lapangan, kemampuan 

pemahaman matematis siswa SD masih 

rendah, hal ini didukung data tentang  hasil 

lomba Mathe matics Problem Solving 

Competition For Elementary School yang 

diselenggarakan Purikids, mayoritas peserta 

lomba yang terdiri atas 61 tim dari 15 SD 

cenderung kesulitan dalam mengerjakan 

soal terbuka berbentuk soal cerita (Widijati, 

U.1995). 

Dalam pengajaran matematika, 

penyampaian guru cenderung bersifat 

monoton hampir tanpa variasi kreatif, kalau 

saja siswa ditanya ada saja alasan yang 

mereka yang kemukakan, seperti 

matematika sulit, tidak mampu menjawab, 

takut disuruh guru kedepan, dan 

sebagainya. Proses pembelajaran 

matematika di sekolah masih menggunakan 

pendekatan tradisional, yakni seorang guru 

secara aktif mengajarkan matematika, 

kemudian memberikan contoh soal dan 

latihan, siswa berfingsi seperti mesin, 

mereka mendengar, mencatat, mengerjakan 
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latihan yang diberikan guru. Terkadang 

guru memberikan latihan soal dalam 

jumlah yang cukup banyak tanpa variasi 

sedikitpun. Dengan kondisi seperti itu, 

kemampuan dalam memahami konsep 

materi kurang maksimal, siswa mengalami 

kejenuhan belajar matematika, yang 

berakibat kemampuan pemahaman 

matematis serta motivasi belajar 

matematika menjadi rendah. 

Untuk menerapkan matematika agar 

dapat dipahami dan disenangi oleh siswa 

SD, perlu mereformasi pembelajaran 

matematika di sekolah, yaitu merubah cara 

penyampaian, baik metode maupun alat-

alat peraganya. Salah satu metode yang 

dapat digunakan yaitu melalui permainan. 

Dengan permainan akan lebih menarik 

perhatian siswa. Bagi siswa-siswa yang 

sebelumnya tidak tertarik atau tidak 

menyukai matematika, kegiatan-kegiatan 

seperti penyusunan gambar atau pola 

penggrafikan, pembuatan dan pemecahan 

kode-kode, dapat menimbulkan 

keingintahuan tentang bagaimana sesuatu 

itu dikerjakan dan bagaimana masalah itu 

dipecahkan. 

 Salah satu permainan adalah 

permainan puzzle. Menurut Pusat Bahasa 

Depdiknas (2002), permainan puzzle 

merupakan permainan jenis permainan 

berpikir, permainan yang dapat mengasah 

kreatifitas siswa. Salah satu permaianan 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika adalah permainan puzzle 

matematika.  Permainan puzzle matematika 

dapat diterapkan pada materi operasi hitung 

bilangan. Permainan puzzle  matematika 

merupakan permainan berpikir, permainan 

ini memiliki keunggulan yaitu dapat 

meningkatkan kecerdasan siswa dalam 

berlogika dan berhitung, melatih kreativitas 

berpikir dan membangkitkan motivasi 

belajar siswa yang rendah. Selain itu juga 

permainan puzzle  mendorong lebih 

percaya diri dalam kemampuan 

matematika, dalam melatih kreativitas, 

kesabaran dan ketekunan. Meningkatkan 

keterampilan kognitif, yaitu berkaitan 

dengan kemampuan untuk belajar dan 

memecahkan masalah serta memperluas 

pengetahuan.  

 

B. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di 

madrasah ibtidaiyah pembangunan UIN 

Jakarta. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas 2 MI pembangunan 

UIN Jakarta, yakni terdiri dari 8 kelas yaitu 

kelas 2A-2H yang berjumlah 295 siswa. 

Sedangkan sampel yang digunakan diambil 

dari populasi terjangkau secara teknik acak 

kluster, pengambilan unit siswa yaitu 

dengan mengambil acak dari kedelapan 

kelas tersebut sebanyak 2 kelas. Undian 

pertama ditentukan sebagai kelas 

eksperimen, yaitu kelas 2C dan undian 

kedua sebagai kelas kontrol yaitu kelas 2F. 

Setelah itu sebagian unit dalam masing-

masing kelas diambil secara acak, sehingga 

didapat dari masing-masing kedua kelas 

sebanyak 30 siswa. 

Penelitian quasi eksperimen ini, 

menggunakan desain Post Test Only 

Control Group Design. Adapun desain 

penelitiannya disajikan pada Tabel 1 

berikut ini 

Tabel 1. Desain Penelitian 
Kelompok Perlakuan Tes Akhir 

(R)E X1 Y 

(R)k X2 Y 

 

Keterangan : 

(R)E  : Kelompok eksperimen 

(R)k  : Kelompok kontrol 

X1  : Perlakuan yang diberikan permainan 

puzzle matematika 

X2  : Perlakuanyang diberikan 

pembelajaran konvensional 

Y : Tes akhir  

 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemahaman 

matematis siswa MI pada pokok bahasan 

operasi hitung bilangan, yang berbentuk tes 

uraian. Instrumen berjumlah 13 soal yang 

telah dilakukan pengujian validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya 

pembeda.  Pengujian hipotesis 

menggunakan uji t, dimana syarat-syarat 

pengujian telah terpenuhi.  
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C. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan uji “t”, diperoleh t hitung = 

2,12 sedangkan pada t tabel diperoleh 

sebesar 1,67 dengan taraf signifikan α = 

0,05, disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa yang 

menggunakan permainan puzzle  lebih 

tinggi dari pada yang tanpa menggunakan 

permainan puzzle. Berikut ini disajikan uji 

signifikansi perbedaan rata-rata 

kemampuan pemahaman matematis 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Uji signifikansi perbedaan 

rata-rata kemampuan pemahaman 

matematis kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol 

Kelompok n Mean Sg dk thitung ttabel 

Eksperimen 

(permainan 

puzzle) 

30 70,9 

16,51 58 2,12 1,67 
Kontrol 

(tanpa 

permainan 

puzzle) 

30 61,83 

 

Pada Tabel 1. di atas, terlihat bahwa 

rata-rata kemampuan pemahaman 

matematis siswa yang menggunakan 

permainan puzzle  matematika lebih baik 

daripada siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional, hal tersebut 

nampak dari rata-rata kelompok 

eksperimen sebesar 70,9 dan pada 

kelompok kontrol sebesar 61,83. Temuan 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

permainan puzzle matematika berpengaruh 

terhadap pencapaian kemampuan 

pemahaman matematis siswa MI. Selain itu 

juga, melalui permainan puzzle matematika 

dapat menumbuhkan motivasi, kreativitas, 

serta ingatan siswa dalam pembelajaran 

matematika, terutama pada materi operasi 

hitung bilangan bulat. Karena permainan 

ini mengajak siswa berpikir kreatif sambil 

bermain dalam belajar. bagi siswa Hal ini 

sesuai dengan apa yang diutarakan Adenan 

(1989:9) yaitu bahwa ”puzzle dan games 

adalah untuk memotivasi diri karena hal itu 

menawarkan sebuah tantangan yang dapat 

secara umum dilaksanakan dengan berhasil.  

Temuan hasil penelitian ini serupa 

dengan hasil penelitian Anggraini, W.A 

(2012) dan Nisa‘Enha. H (2015) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar yang 

menggunakan metode bermain puzzle dan 

terdapat perbedaan antara sebelum dan 

sesudah menggunakan media puzzle. 

Temuan penelitian serupa juga menemukan 

bahwa ISCL berbantu puzzle dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VII (Rahmawati.E 

dan P.Satria Krisna (2014). 

Dalam penelitian ini permainan 

puzzle  matematika yang dimaksud adalah 

teka teki silang penjumlahan pengurangan, 

jigsaw (memasangkan, menhubungkan titik 

dengan titik), puzzle  mewarnai dan 

menemukan angka yang tersembunyi. 

Permainan puzzle matematika ini disusun 

dalam bentuk lembar kerja siswa (LKS). 

Permainan puzzle matematika ini dirancang 

dalam bentuk contoh soal dan latihan untuk 

siswa, walaupun soal disajikan dalam 

jumlah yang banyak, siswa tetap semangat 

dalam menyelesaikannya, karena 

permainan puzzle ini memiliki kelebihan 

diantaranya jenis puzzle yang bermacam-

macam, cara penyajian puzzle yang 

menarik, pengerjaannnnya mudah dipahami 

siswa.  Berikut ini merupakan LKS puzzle 

matematika pada materi operasi hitung 

bilangan bulat :  
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Gambar 1. LKS Puzzle Operasi Hitung 

Bilangan Bulat 

Permainan puzzle merupakan salah 

satu permainan yang dapat digunakan atau 

dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika, khususnya pada siswa SD 

yang  masih ingin bermain dalam belajar. 

Melalui permainan puzzle matematika 

siswa dapat bermain sambil belajar. 

Pembelajaran matematika dengan 

menggunakan permainan puzzle 

matematika memiliki banyak keunggulan, 

salah satunya yaitu dapat memberikan hasil 

belajar matematika yang lebih baik, 

terutama dalam pencapaian kemampuan 

pemahaman matematis siswa. 

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dan interpretasi data, disimpulkan bahwa 

kemampuan pemahaman matematis siswa 

yang menggunakan permainan puzzle  

lebih tinggi dari pada yang tanpa 

menggunakan permainan puzzle. Hal ini 

dapat dilihat dari rat-rata kemampuan 

pemahaman siswa yang menggunakan 

permainan puzzle (70,09) lebih tinggi 

daripada siswa yang menggunkan 

pembelajaran konvensional (60,83). 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh 

maka pembelajaran matematika dengan 

menggunakan permainan puzzle 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan pemahaman 

matematis siswa.  

Berdasarkan kesimpulan dari 

penelitian ini, dan pengalaman dalam 

kegiatan belajar mengajar yang terjadi 

selama proses penelitian, penulis 

memberikan saran yaitu sebagai berikut : 

1. Kepada guru diharapkan memiliki 

kreativitas dalam memberikan motivasi 

dalm belajar matematika. 

2. Kepada guru diharapkan dapat 

mengetahui dan memahami caracara 

penyampaian materi kepada siswa dalam 

proses pembelajaran matematika. 

3. Untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan tidak membosankan, 

guru diharapkan kreatif menciptakan 

model-model permainan matematika 

yang salah satunya penyajiannya dapat 

menggunkan LKS (lembar kerja siswa). 

4. Penerapan permainan puzzle matematika 

dapat dilakukan untuk memberikan 

variasi dalam proses belajar mengajar, 

dan lebih efektif jika dilakukan dengan 

tepat. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan 

dapat memberikan hasil yang lebih baik 

dengan sampel yang lebih besar, dan 

menggunakan permainan puzzle 

matematika yang lebih bervariasi dan 

menarik. 
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ABSTRACT 

Many studies revealed that many students and college students find it difficult in learning Calculus. That issue 

occurred as Calculus comprises abstract ideas and as the lack of a proper media to visualize those ideas in the 

teaching and learning process. The use of mathematics software such as Maple can be a solution for this 

problem. Hence, in this study we developed a Calculus module which is integrated with Maple. In the process of 

validation, six lecturers were involved. Those lecturers are professional in the field of calculus and module 

research and development. The result of validation showed that the module is in a very good category with 

average score 3.76 out of 4. Moreover, this module is also in a good category in term of its practicality. 

Therefore, this module can be applied in the teaching and learning process. 

 

Keywords: Module, Calculus, Maple 

 

A. Pendahuluan 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa banyak mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami kalkulus 

(Orhun, 2013; Hashemi dkk., 2014; Zakaria 

& Salleh, 2015). Beberapa dosen pada 

Program Studi Pendidikan Matematika 

UPS Tegal juga menuturkan hal yang sama. 

Hal ini dikarenakan materi Kalkulus yang 

abstrak dan mahasiswa tidak memiliki 

gambaran atau visualisasi dari konsep-

konsep yang mereka pelajari (Yasin & 

Enver, 2007; Hashemi dkk., 2015; Zakaria 

& Salleh, 2015). Akibatnya, mahasiswa 

merasa kesulitan dalam memahami konsep 

Kalkulus.  

Pada penyampaian materi yang 

abstrak seperti Kalkulus diperlukan sumber 

materi dan sebuah perangkat yang bisa 

membatu mahasiswa dalam memahami 

konsep. Kemajuan teknologi informasi 

memberikan kemudahan kepada para 

pengajar untuk memanfaatkan teknologi 

dalam pembelajaran. Maple merupakan 

salah satu aplikasi matematika Computer 

Algebra System (CAS) yang memudahkan 

pengguna untuk melakukan manipulasi 

numerik, aljabar, dan grafik dalam berbagai 

topik matematika seperti Kalkulus dan 

Aljabar (Carlson & Johnson, 1996;  

Monagan, 2005; Benchawan dkk., 2008).  

Pengintegrasian software matematika 

seperti Maple dalam modul dan dalam 

perkuliahan memberikan visualisasi atau 

gambaran dari konsep-konsep yang  

 

dipelajari dalam Kalkulus sehingga 

memudahkan mahasiswa dalam memahami 

konsep (Salleh & Zakaria, 2013). Dengan 

software Maple, mahasiswa juga bisa aktif 

menggali hubungan antara fungsi-fungsi 

matematika dan representasi grafisnya. 

Pengembangan modul merupakan 

salah satu upaya untuk membantu 

mahasiswa dalam perkuliahan. Modul 

mempunyai beberapa peranan dalam 

pembelajaran yaitu sebagai penyedia 

informasi dasar yang masih bisa 

dikembangkan agar mahasiswa dapat 

belajar mandiri, dosen tidak terlalu 

mendominasi pembelajaran, dan mahasiswa 

dapat mengukur kemampuan sendiri 

(Prastowo, 2011:108). Modul yang 

terintegrasi software Maple bisa menjadi 

solusi untuk membantu mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika 

UPS Tegal dalam memahami konsep 

Kalkulus karena mahasiswa dapat menggali 

visual image atau representasi dari konsep-

konsep Kalkulus. 

Menurut Nieveen (1999; 2013), ada 

tiga kriteria yang berkaitan dengan kualitas 

sebuah perangkat pembelajaran, yaitu valid, 

praktis, dan efektif. Sebuah perangkat 

mailto:dian85nataria@gmail.com
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pembelajaran dikatakan valid jika 

memenuhi validitas isi dan validitas 

konstruk. Pada penelitian ini, indikator 

validitas isi dan validitas konstruk 

diadaptasi dari indikator yang dikemukakan 

oleh BSNP (2014), yaitu ditinjau dari 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan 

kelayakan penyajian. Mengacu pada 

indikator-indikator tersebut, indikator 

validitas modul yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu kesesuaian uraian 

materi dengan SK dan KD, keakuratan 

materi, kemutakhiran materi, penyajian, 

dan kebahasaan. 

Aspek praktikalitas perangkat 

pembelajaran mengacu pada 

kebermanfaatan dan kegunaan perangkat 

tersebut dalam kegiatan pembelajaran 

(Nieveen, 2013: 94). Indikator yang 

digunakan pada uji kepraktisan modul yaitu 

aspek bahasa dan tampilan, kontribusi 

modul dalam membantu pemahaman 

konsep mahasiswa, dan fungsi modul 

dalam proses pembelajaran. Sedangkan 

aspek efektivitas perangkat pembelajaran 

mengacu pada ketercapaian hasil belajar 

yang diharapkan setelah perangkat tersebut 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran 

(Nieveen, 2013: 94) 
 

B. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. Merujuk pada langkah-

langkah yang dikemukakan Borg and Gall 

(dalam Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Profesi Unnes, 2016) 

langkah-langkah penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Informasi Awal 

Pada tahap ini, peneliti 

mengumpulkan informasi tentang proses 

perkuliahan pada mata kuliah Kalkulus di 

UPS Tegal, antara lain tentang strategi, 

materi dan referensi yang digunakan dalam 

perkuliahan, serta pemahaman mahasiswa 

konsep Kalkulus Integral. Selain itu, 

dilakukan kajian pustaka untuk melihat 

kesesuaian buku yang digunakan dengan 

kompetensi yang harus dicapai mahasiswa.  

2. Perencanaan 

Setelah mendapatkan informasi awal, 

peneliti merancang isi materi dan struktur 

modul. Modul yang dikembangkan memuat 

kompetensi yang akan dicapai mahasiswa, 

kegiatan  belajar (uraian materi dan contoh, 

latihan, rangkuman, evaluasi, umpan balik).  

3. Pengembangan Modul Awal 

Pada tahap ini, peneliti mulai 

mengembangkan modul dengan menyusun 

semua informasi yang telah didapat. Pada 

tahap ini peneliti juga menyusun instrumen 

validitas dan instrumen praktikalitas modul 

sesuai dengan indikator-indokator yang 

telah ditentukan pada tahap sebelumnya.  

4. Validasi dan Revisi Modul Awal 

Pada tahap ini, setelah produk modul 

awal telah disusun, dilakukan validasi oleh 

pakar dan dosen ahli Kalkulus. Bentuk 

konsultasi dan diskusi dengan para pakar 

dan dosen Kalkulus pada proses validasi 

dilakukan dengan mengisi lembar validasi. 

Pada proses validasi akan di periksa apakah 

modul yang disusun sesuai dengan silabus 

dan kompetensi yang harus dicapai 

mahasiswa.  

Setelah dilakukan validasi modul 

direvisi berdasarkan hasil validasi dan 

masukan dari pakar dan dosen Kalkulus. 

Setelah direvisi, modul siap diujicobakan.  

5. Uji Lapangan dan Revisi Modul Akhir 

Pada tahap ini, modul diujicobakan 

pada pembelajaran Kalkulus mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika 

semester II A Universitas Pancasakti Tegal 

Tahun Akademik 2016/2017. Pada uji coba 

ini, mahasiswa diberi angket  untuk 

mengetahui  tingkat praktikalitas modul. 

Dari hasil uji lapangan, dilakukan evaluasi 

dan revisi produk akhir untuk 

menyempurnakan bagian yang masih 

kurang baik. Metode dan instrumen  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

metode wawancara untuk mengumpulkan 

informasi awal dan metode angket untuk 

mengetahui validitas dan kepraktisan 

modul. Teknik analisis data angket yang 

digunakan adalah rumus berikut ini. 

𝑅 =
∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

R    : rata-rata nilai valditas / kepraktisan 

Vi      : skor hasil penilaian validator/         

mahasiswa ke-i  

n     : banyak validator / mahasiswa  
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Setelah diaplikasikan rumus tersebut, 

didapatkan sebuah nilai dengan rentang 

skor antara1 sampai 4. Kriteria untuk skor 

tersebut yaitu sebagai berikut. 
 

Rentang Skor Kategori 

3,4 < R ≤ 4 Sangat Baik 

2,8 < R ≤ 3,4 Baik 

2,2 < R ≤ 2,8 Cukup 

1,6 < R ≤ 2,2 Kurang 

1 ≤ R ≤ 1,6 Tidak Baik 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Modul yang akan dikembangkan terdiri 

atas modul Anti Turunan dan Integral Tak 

Tentu, modul Integral Tentu, dan modul 

Aplikasi Integral. Berikut contoh bagian 

modul yang dikembangkan. 

 

 

Gambar 1. Contoh Pengintegrasian Maple 

dalam Modul 

 

Setelah selesai disusun, modul 

divalidasi oleh dosen ahli kalkulus terkait 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan 

kelayakan bahasanya. Hasil validasi dari 

para ahli kemudian dianalisis untuk 

mengetahui validitas modul yang 

dikembangkan. Dari hasil analisis, 

diperoleh rata-rata penilaian dari validator 

adalah 3,76. Rata-rata penilaian tiap 

indikator validitas juga mencapai lebih dari 

atau sama dengan 3,40. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa modul yang 

kembangkan masuk dalam kategori sangat 

baik. Berikut hasil rata-rata nilai tiap 

indikator validitas modul. 

 

Tabel 1. Indikator Validitas Modul dan 

Rata-Rata Nilai dari Validator 

Indikator 
Rata-

Rata 

Identitas 3,80 

Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar 
3,60 

Kesesuaian Tujuan Pembelajaran dengan 

SK/KD 
4,00 

Tujuan Pembelajaran mendukung SK/KD 4,00 

Indikator Pencapaian SK/KD 3,80 

Memuat uraian materi yang sesuai SK/KD 4,00 

Peta konsep dijabarkan dengan baik 3,60 

Kesesuaian isi dengan tujuan 3,80 

Penjabaran isi sesuai indikator pemahaman 

konsep yang hendak dicapai 
3,60 

Kebenaran konsep 4,00 

Urutan konsep 3,80 

Keterbacaan/bahasa 3,60 

Komponen kegrafisan dalam modul 3,80 

Pemanfaatan bahasa secara efektif dan 

efisien 
3,60 

Kelengkapan modul sebagai bahan ajar 3,40 

Rata-rata Skor 3,76 

 

Berdasarkan hasil validasinya, modul 

direvisi sesuai saran dan komentar dari para 

validator terhadap modul yang 

dikembangkan. Saran dari diperoleh dari 

para validator yaitu tentang penambahan 

latihan soal dan evaluasi, penyantuman 

referensi, penulisan dan tanda baca, 

penambahan keterangan materi induksi 

matematika, dan penambahan petunjuk 

penggunaan modul. 

Setelah direvisi, modul diujicobakan 

pada kelas eksperimen yaitu kelas 2A. 

Mahasiswa menggunakan modul sebagai 

pegangan dan pendukung perkuliahan. 

Pada akhir uji coba, mahasiswa mengisi 

angket kepraktisan modul. Pada uji 

kepraktisan diperoleh rata-rata nilai 

kepraktisan modul adalah 3,02 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kepraktisan modul dalam kategori baik. 

Rata-rata nilai tiap indikator praktikalitas 

modul disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2. Rata-Rata Nilai tiap Indikator 

Praktikalitas Modul 

Aspek 
Rata-

Rata 

Bahasa dan tampilan 2,88 

Kontribusi modul untuk membantu 

pemahaman konsep mahasiswa 

3,01 

Fungsi modul dalam pembelajaran 3.24 

 

 Setiap indikator kepraktisan rata-rata 

mendapatkan nilai lebih dari 2,8. Namun, 

dua indikator yang berkaitan dengan 

ilustrasi dan visualisasi mendapatkan rata-

rata nilai 2,53 dan 2,71. Hal ini 

menunjukkan bahwa ilustrasi dan 

visualisasi konsep kalkulus yang ada pada 

modul harus diperbaiki agar lebih 

memudahkan mahasiswa dalam memahami 

materi. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dicapai, berikut kesimpulan dari 

penelitian ini. 

1. Bedasarkan hasil validasi dari para 

ahli, validitas modul kalkulus yang 

terintegrasi software Maple yang 

dikembangkan masuk pada kategori 

sangat baik dengan rata-rata skor 

validitas 3,76 dari skor maksimum 4. 

2. Modul yang dikembangkan 

mempunyai tingkat praktikalitas yang 

baik yaitu dengan rata-rata skor 3,02 

dari skor maksimum 4. 
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ABSTRAK 

The problems in this research relate to the problem solving ability of mathematics students of grade VIII SMP 

Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan. The purpose of this study to determine the improvement of problem solving 

skills of mathematics students through Problem Solving learning methods in class VIII-1 Semester Even SMP 

Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan. This research is a Classroom Action Research (PTK). From the results of the 

cycle test shows that there is an increase in problem solving ability of mathematics from cycle I of 36.11% with 

an average ability of 59.03 increased to 52.78% with an average ability of 62.39  in cycle II then increased in 

cycle III to 86.11% with an average capability of  88.41. Thereby it can be concluded that "There is 

improvement of problem solving ability of mathematics through Problem Solving learning method at grade 

VIII-1 student even semester SMP Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan ". 

 

Keywords: ptk, problem solving method and ability. 

 

A. Pendahuluan 
Dalam kehidupan modern dan serba 

canggih seperti saat ini, pendidikan 

memegang peranan penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia.Melalui penyelenggaraan 

pendidikan diharapkan dapat mencetak 

manusia-manusia berkualitas yang akan 

mendukung tercapainya sasaran 

pembangunan nasional dan mampu 

memecahkan segala permasalahan yang 

dihadapi. Dalam pasal 20 UU tahun 2003, 

pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

dengan tujuan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki peserta didik agar 

menjadi manusia yang berkualitas dengan 

ciri-ciri beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 

beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis, 

serta bertanggung jawab (UU no 20 tahun 

2003). Kini semakin disadari bahwa 

pendidikan memainkan peranan yang 

sangat penting didalam kehidupan dan 

kemajuan umat manusia.Pendidikan  

 

merupakan suatu kekuatan yang dinamis 

dalam kehidupan setiap individu, yang 

mempengaruhi perkembangan fisiknya, 

daya,jiwa, sosial dan moralitasnya, atau 

dengan perkataan lain, pendidikan 

merupakan suatu kekuatan yang dinamis 

dalam mempengaruhi kemampuan, 

kepribadian dan kehidupan individu dalam 

pertemuan dan pergaulannya dengan 

sesama, serta hubungannya dengan Tuhan. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan-kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. 

Peranan penting lainnya dari 

pendidikan adalah mencetak para generasi 

penerus bangsa yang mampu menghadapi 

permasalahan tantangan global maupun 

dalam menguasai dirinya sendiri. Dapat 

dikatakan bahwa salah satu tujuan 

pendidikan adalah melahirkan generasi 

penerus bangsa yang mempunyai jiwa 

problem solving yang baik dalam berbagai 

hal. Mengingat dalam kehidupan kita akan 

selalu dihadapkan pada berbagai masalah 

kehidupan. Oleh karena itu, mengingat 

pentingnya tujuan ini wajar jika 
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kemampuan pemecahan masalah sangat 

ditekankan dalam tujuan pembelajaran 

tidak terkecuali dalam pembelajaran 

matematika. Seperti yang terdapat dalam 

tujuan pembelajaran matematika yang 

diamanatkan kurikulum hingga saat ini 

yang juga menitik beratkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika sebagai 

tujuan. 

Berlawanan dengan pentingnya 

kemampuan ini, fakta di lapangan masih 

menunjukan keadaan berbeda pada 

berbagai tingkatan sekolah. Seperti yang 

terdapat pada kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 

Warkuk Ranau Selatan. Fakta ini diperoleh 

saat peneliti mengadakan pra-penelitian di 

kelas VIII tersebut. Rendahnya 

kemampuan ini terlihat pada siswa jika 

diberikan soal yang menuntut kemampuan 

berpikir dan analisis lebih lanjut siswa 

langsung menyerah dan jarang menemukan 

solusi yang diminta. Siswa kurang percaya 

diri terhadap kemampuannya dalam 

memecahkan permasalahan yang 

ditugaskan. Terlihat juga hanya sebagian 

siswa yang gigih mencari pemecahan 

masalah yang diterima, walaupun solusi 

yang didapat juga belum mengarah pada 

pemecahan yang diinginkan oleh gurunya. 

Siswa lebih tertarik untuk mengobrol dan 

bermain dibandingkan mencari solusi 

pemecahan dari masalah yang ditugaskan. 

Dapat dikatakan jika diberikan 

permasalahan matematika sebagian besar 

siswa tidak tertarik untuk mencari 

penyelesain dari masalah tersebut. 

Dalam proses pemecahan masalah 

yang dilakukan, terlihat siswa juga tidak 

terbiasa untuk merencanakan hingga 

menyelesaikan masalah secara mandiri. 

Siswa cenderung mengikuti contoh dari 

gurunya tanpa adanya usaha untuk 

membuat perencanaan mandiri. Terlebih 

jika berusaha untuk menemukan solusi 

secara mandiri. Tentunya berakibat pada 

kurang maksimalnya kemampuan siswa 

yang tercermin dari perolehan hasil tes 

studi awal yang dilakukan penulis.Tes ini 

memperlihatkan bahwa dari 36 siswa kelas 

VIII 3 yang diberikan tes kemampuan 

pemecahan masalah, hanya 20% atau 

sekitar 7 siswa yang mampu memahami 

masalah, membuat perencanaan, hingga 

menemukan solusi masalah. Sisanya 29 

siswa terlihat kebingungan dengan tes 

yang dihadirkan penulis dan mengggap 

soal tersebut sulit. Hasil tersebutpun tidak 

sempurna hingga solusi ditemukan. 

Selain itu, di kelas VIII juga 

menunjukan fakta lain dalam pembelajaran 

matematika. Siswa terlihat dalam 

pembelajaran terlalu mengandalkan 

gurunya sebagai sumber belajar yang 

berakibat pada kurangnya kemandirian 

belajar siswa serta komunikasi 

pembelajaran matematika menjadi kurang 

seimbang. Tentunya hal ini bertentangan 

dengan paradigma pendidikan yang 

mengahrusnya siswa mengkonstruk secara 

mandiri pengetahuannya. Akhirnya terlihat 

juga sebagian besar siswa kurang tertarik 

pada pembelajaran matematika serta 

kurang tertarik pada pemecahan 

masalahmasalah matematika yang 

berakibat pada rendahnya pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

Dari hasil prapenelitian juga 

diungkap fakta bahwa pada pembelajaran 

matematika masih dominannya skill 

menghafal daripada skill memproses 

sendiri pemahaman suatu materi yang 

menjadikan siswa semakin tidak terbiasa 

untuk menganalisis suatu masalah. Karena 

itu, perlu adanya suatu metode 

pembelajaran yang mampu membiasakan 

siswa untuk memecahkan setiap masalah 

yang dihadapinya. Salah satu metode 

tersebut yaitu metode problem solving atau 

pemecahan masalah. Metode ini 

kegunaannya adalah untuk merangsang 

berfikir dalam situasi masalah yang 

komplek. Dalam hal ini akan menjawab 

permasalahan yang menganggap sekolah 

kurang bisa bermakna dalam kehidupan 

nyata di masyarakat. Melalui metode 

Problem Solving diharapkan dapat lebih 

mempermudah pemahaman materi 

pelajaran yang diberikan dan nantinya 
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dapat mempertinggi kualitas proses 

pembelajaran yang selanjutnya. 

Metode pembelajaran Problem 

Solving juga merupakan metode 

pembelajaran dengan metode berfikir 

mulai dari mencari data sampai pada 

menarik kesimpulan serta merangsang 

kemampuan berfikir siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Metode 

pembelajaran ini menekankan 

terselesainya suatu masalah secara bernalar 

dan mendorong siswa untuk berpikir 

secara sistematis dengan menghadapkan 

permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan kehidupan yang ada 

dimasyarakat, jika siswa terlatih dengan 

metode pembelajaran ini diharapkan dapat 

menggunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada dimasyarakat, 

selain itu pemecahan masalah sangat 

penting bagi siswa dan masa depannya 

(Pramirtha, 2014). 

Melalui metode pemecahan 

masalah dapat mendorong siswa mencari 

dan menemukan serta memecahkan 

persoalan-persoalan dengan jalan melatih 

peserta didik dalam menghadapi berbagai 

masalah baik itu perorangan maupun 

masalah kelompok untuk dipecahkan 

sendiri dan atau bersamasama. 

Pembelajarannya berorientasi pada 

investigasi dan penemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah 

(Pramirtha, 2014). Dengan demikian 

aktivitas dalam metode Problem Solving 

(pemecahan masalah) termasuk kepada 

pendekatan interaksi sosial yang menitik 

beratkan kepada aktivitas memecahkan 

masalah baik individu maupun kelompok 

yang akan menarik minat serta 

membiasakan siswa untuk memecahkan 

setiap permasalahan matematika secara 

mandiri sehingga diharapkan akan 

meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

terdorong untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul 

“Upaya Peningkatan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Melalui 

Metode Pembelajaran Problem Solving 

Pada Siswa Kelas VIII-1 Semester Genap 

SMP Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian ini diadakan di kelas VIII-1 

SMP NEGERI 2 Warkuk Ranau Selatan 

selama tiga siklus dalam semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII-1 SMP 

NEGERI 2 Warkuk Ranau Selatan yang 

berjumlah 35 siswa, sedangkan yang akan 

menjadi objek penelitian ini adalah 

peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis melalui metode 

Pembelajaran Problem Solving pada siswa 

kelas VIII-1 SMP NEGERI 2 Warkuk 

Ranau Selatan. Dalam kegiatan PTK yang 

dilaksanakan dalam setiap siklus terdiri 

dari rangkaian empat kegiatan yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, serta 

evaluasi dan refleksi. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain tes kemampuan 

pemecahan masalah matematis dalam akhir 

setiap siklus, lembar observasi kegiatan 

untuk siswa serta untuk melihat apakah 

pembelajaran dengan metode problem 

solving telah berjalan efektif atau tidak 

selama pelaksanaan kelak. Teknik 

pengumpul data pokok yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik tes 

untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dalam setiap 

akhir siklus. Kemampuan pemecahan 

masalah matematika ini akan diukur 

dengan tes essay sesuai materi tiap siklus. 

Kemudian dalam mengolah data dan hasil 

penelitian yang nantinya berguna pula 

untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

digunakan perhitungan sebagai berikut: 

 
Dengan N sebagai nilai akhir. Nilai 

kemampuan pemecahan masalah yang 

diperoleh dari perhitungan kemudian 

dikualifikasikan. 
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C. Hasil dan Pembahasan 
Metode Problem Solving yang 

digunakan saat melaksanakan PTK, 

menunjukan suasana pembelajaran 

matematika di kelas VIII-1 SMP Negeri 2 

Warkuk Ranau Selatan yang membiasakan 

siswa dengan berbagai masalah. Artinya 

siswa terlatih untuk menghadapi problema 

atau situasi yang dihadirkan dalam LKPD 

kelompok secara spontan, siswa menjadi 

aktif dan berinisiatif, bertanggung jawab 

dengan penyelesaian masalah yang 

ditugaskan, mengarahkan siswa menjadi 

pemecah masalah yang sangat berguna 

bagi pelatihan analisis siswa. Tentunya 

pembelajaran melalui metode Problem 

Solving pada siswa kelas VIII-1 SMP 

Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan  

membiasakan siswa mandiri dalam 

membangun pengetahuan matematikanya 

melalui masalah yang dihadirkan dalam 

LKPD Problem Solving. 

Dengan adanya berbagai masalah 

yang dihadirkan dalam LKPD juga melatih 

kemampuan berpikir siswa kelas VIII-1 

SMP Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan yang 

dimulai dari memahami masalah dengan 

mengungkapkan masalah apa yang terjadi, 

membuat dugaan sementara menggunakan 

berbagai sumber belajar melalui hasil 

diskusi kelompok, serta sampai pada 

menarik kesimpulan maupun melakukan 

pengecekan kembali terhadap hasil yang 

diperoleh. Terbiasanya siswa dalam 

kelompoknya menerima berbagai masalah 

pada LKPD juga melatih siswa 

mengkonstruksi pikirannya untuk mencari 

penyelesaian dengan alasan yang jelas 

bersama kelompok. 

Dengan pembelajaran yang 

mandiri, mengaktifkan siswa, serta 

menyenangkan melalui pengajuan berbagai 

masalah terhadap siswa tersebut 

menjadikan siswa terbiasa untuk 

menganalisis permasalahan mulai dari 

memahami permasalahan, merencanakan 

penyelesaian, menyelesaikan hingga 

perolehan solusi dan menyimpulkan, 

kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalahpun dapat meningkat. Peningkatan 

kemampuan ini terlihat dari perolehan 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa siklus I ke siklus II yang 

mengalami kenaikan sebesar 3,36 dan dari 

siklus II ke siklus III juga mengalami 

kenaikan sebesar 26,02 berikut gambaran 

kenaikan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siklus I, siklus II dan sikuls III:  

 

 
Kenaikan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa tersebut dari 

siklus I ke siklus II sebesar 3,36 belum 

mencapai indikator keberhasilan penelitian 

yaitu berupa cukup pada pelaksanaan 

siklus I masih terdapat beberapa kendala. 

Untuk itu, penelitian dilanjutkan ke siklus 

II dengan melihat catatan-catatan penting 

yang masih perlu direfleksikan lagi untuk 

pembelajaran berikutnya. Tindakan yang 

dilakukan pada siklus II masih tetap 

menggunakan metodel pembelajaran 

Problem Solving dengan bertolak dari 

refleksi siklus I. Pada siklus II ini Guru 

mengkondisian siswa serta membimbing 

siswa dalam kegiatan kelompok untuk 

memecahkan masalah dalam LKPD agar 

tidak ada siswa yang pasif dalam aktivitas 

kelompok serta seluruh masalah pada 

LKPD terselesaikan dengan baik. 

Penelitian tindakan kelas pada 

siklus II masih terdapat beberapa kendala. 

Untuk itu, penelitian dilanjutkan ke siklus 

III dengan melihat catatan-catatan penting 

yang masih perlu direfleksikan lagi untuk 

pembelajaran berikutnya. Tindakan yang 

dilakukan pada siklus III juga 
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menggunakan metodel pembelajaran 

Problem Solving. Pada siklus III ini Guru 

mengkondisian siswa serta membimbing 

siswa secara menyeluruh dalam kegiatan 

kelompok agar tidak ada siswa yang pasif 

dalam aktivitas kelompok dalam 

pemecahan masalah yang dihadirkan 

dalam LKPD. 

Pada siklus III, kemampuan 

pemecahan masalah matematika 

meningkat lagi bila dibandingkan dengan 

siklus I dan Siklus II. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan rata-rata kelas sebesar 

3,36 dari siklus I sebesar 59,03 menjadi 

62,39 pada siklus II dan peningkatan rata-

rata kelas sebesar 26,02 dari siklus II 62,39 

menjadi 88,41 pada siklus III. Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada siklus III, menunjukkan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran 

Problem Solving dalam pembelajaran 

Matematika dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

Tindakan pada siklus III sudah 

cukup efektif dalam menerapkan metodel 

pembelajaran Problem Solving dalam 

pembelajaran dan lebih optimal untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Dengan adanya 

metode pembelajaran Problem Solving, 

siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran 

di kelas, maupun saat pemecahan masalah 

yang dilakukan dengan kelompoknya dan 

berimbas pada peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

Data yang ada menggambarkan 

peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran 

Problem Solving dan setelah menggunakan 

metode pembelajaran Problem Solving, 

sehingga penelitian pun dilakukan hanya 

sampai siklus III. Untuk selanjutnya siswa 

yang belum mencapai KKM diberikan 

pengayaan agar dapat mengikuti siswa 

yang lain dalam kegiatan pembelajaran 

berikutnya. 

Dari hasil penelitian, terbukti 

bahwa penggunaan metode pembelajaran 

Problem Solving ini dinilai berhasil dan 

dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

pada tes siklus yang mengalami kenaikan 

serta berdasarkan penggunaan metode 

Problem Solving yang terlihat dari 

aktivitas siswa dan aktivitas guru yang 

mendukung hasil tersebut. Dengan 

pembelajaran yang menyenangkan dan 

menghadirkan berbagai permasalahan 

sesuai materi yangakan di bahas, peserta 

didik dapat terlatih untuk menganalisis 

masalah yang dihadapi serta 

menumbuhkan jiwa kerjasama kelompok, 

sehingga kemampuan pemecahan masalah 

matematikapun dapat meningkat. 

 

D. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

melalui penggunaan metode pembelajaran 

Problem Solving dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Warkuk Ranau Selatan. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan peningkatan 

ketuntasan klasikal kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa 

yaitu pada saat siklus I sebesar 36,11% 

dengan rata-rata kemampuan 59,03 

meningkat menjadi 52,78% dengan 

ratarata kemampuan 62,39 pada siklus II 

kemudian meningkat lagi pada siklus III 

menjadi 86 ,11% dengan rata-rata 

kemampuan 88,41. Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa terjadi karena dalam 

penggunaan metode pembelajaran Problem 

Solving, siswa lebih mandiri dan aktif 

dengan aktivitas pemecahan masalah 

matematika. 
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DISPOSISI MATEMATIS DAN PENGEMBANGAN MODEL  

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KREATIF BERBASIS NILAI 

KARAKTER  
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FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak 
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ABSTRACT 
This research is an assessment of mathematical disposition and development model of creative mathematics 

learning based on character values for students of Mathematics Education Program. The purpose is to provide a 

mathematical learning model by integrating superior character values from the side intellectual development, 

Spiritual and emotional development, Physical and kinesthetic development, dan Affective and Creativity 

developmen. The value effectiveness of the results of the development of this research are creative products that 

is the formation of  creative mathematics learning models, namely learning that creates an  effective learning 

atmosphere, fun by building a positive mental attitude. A positive mental attitude in every learning activity by 

internalizing the character's values. A positive mental attitude, such as: a mindset, attitude and positive action, 

creative, innovative, committed, patient, steadfast and open to positive relationships with others on the basis of 

trust, and always learn from the best. 

 
Keywords: Creative Mathematics Learning,Disposition, Character 

 

A. Pendahuluan    

Era globalisasi dewasa ini, 

mempengaruhi perkembangan sosial 

budaya bangsa Indonesia. Kenyataan yang 

ada, bahwa bangsa Indonesia tidak bisa 

menghindarkan diri dari proses globalisasi, 

apalagi jika bangsa Indonesia ingin survive 

dan berjaya di tengah perkembangan dunia 

yang kian kompetitif di masa kini dan masa 

depan, maka keunggulan-keunggulan yang 

mutlak dimiliki bangsa dan Negara 

Indonesia adalah penguasaan atas sains dan 

teknologi, dan keunggulan kualitas 

sumberdaya manusia (SDM). Penguasaan 

sains dan teknologi yang tidak dibentengi 

dengan komponen karakter baik maka akan 

menimbulkan pergeseran perilaku 

masyarakat, dari masalah tata krama, cara 

berpakaian, cara pergaulan telah berbeda 

jauh dengan budaya lokal, bahkan 

kebiasaan berjudi, mengkonsumsi narkoba. 

Prilaku ini dapat ditemukan di masyarakat 

akibat negatif dari perkembangan sains dan 

teknologi. Oleh karena itu, perlu 

meningkatkan SDM yang mempunyai 

karakter dan mempunyai wawasan luas 

namun tetap berprilaku lokal. 

Sektor pendidikan merupakan 

faktor kunci dan strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya  

 

manusia (SDM). Upaya peningkatan SDM 

yang berkualitas guna menyiapkan generasi 

emas Indonesia, yakni menjelang 100 tahun 

kemerdekaan Indonesia (tahun 2045). SDM 

ini harus ditopang dengan kepribadian yang 

baik atau mempunyai jati diri sebagai 

penerus yang berharkat dan bermartabat. 

Untuk mewujudkannya diperlukan upaya 

strategis dan wajib dilakukan melalui 

pendidikan yang berkenaan dengan 

pembiasaan dan penanaman mengenai 

”wawasan budaya” yang bernilai luhur 

secara ajek, bertahap, dan 

berkesinambungan (Nursid S., 2005:39)  

Nilai-nilai leluhur bangsa 

Indonesia yang terkenal dan takkan pernah 

usang hingga kini, yakni: sopan santun, 

keramah-tamahan, kejujuran, dan 

menjunjung tinggi semangat kebersamaan 

atau”kegotong-royongan” serta sikap 

saling harga menghargai harkat dan 

martabat orang lain. Nilai-nilai tersebut 

merupakan warisan budaya dan karakter 

bangsa serta sebagai pembentuk peradaban 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini harus 

dijadikan benteng  untuk berprilaku dalam 

menghadapai arus globalisasi. Namun 

realitanya, dampak negatif globalisasi 

dalam pendidikan telah menjamur yang 
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menyebabkan: 1) didunia pendidikan 

sangat tergantung pada teknologi, yang 

berdampak munculnya “tradisi serba 

instant”, 2) kebebasan pengunaan media 

internet, yang berdampak menurunkan 

kualitas moral anak. Karena melalui media 

internet anak dapat dengan mudah 

mengakses segala informasi tanpa batas, 

sehingga anak dapat terpengaruh akan 

situs-situs yang kurang baik dan dapat 

mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku 

anak. Realita ini tentu memprihatinkan, 

oleh karena itu dunia pendidikan perlu 

menyiapkan diri dalam mengahdapi era 

globalisasi dengan meningkatkan 

kesadaran dan memperluas wawasan. 

Model pembelajaran matematika 

kreatif berbasis nilai-nilai karakter ini 

dikembangkan berdasarkan karakteristik 

mahasiswa, yakni pembelajaran yang 

menciptakan suasana belajar efektif, 

menyenangkan dengan membangun sikap 

mental positif. Sikap mental positif dalam 

setiap kegiatan belajar dengan 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter. 

Sikap mental positif, seperti: pola pikir, 

sikap dan tindakan yang positif, kreatif, 

inovatif, berkomitmen, sabar, tabah, dan 

mereka memiliki keterbukaan untuk 

melakukan relasi positif dengan pihak lain 

atas dasar kepercayaan. Hasil penelitian 

Yulis J., dkk (2013; 2014; 2015; 2016) 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika humanis dapat meningkatkan 

disposisi matematis dan nilai integritas 

mahassiwa. Pembelajaran matematika 

berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-

nilai karakter dapat membentuk karakter 

yang baik sejak usia dini, dan karakter anak 

dipengarahui oleh beberapa variabel 

eksternal seperti sikap guru, media, dan 

pengalaman di sekolah.   

Dari uraian tersebut, yang menjadi 

permasalahan adalah: pengembangan 

model pembelajaran matematika kreatif 

seperti apakah yang sesuai diterapkan bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika yang berbasis nilai-nilai 

karakter? Untuk menjawab permasalahan 

tersebut, dirinci dalam beberapa pertanyaan 

penelitian: 1) bagaimana model 

pembelajaran matematika kreatif berbasis 

nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

untuk meningkatkan disposisi matematis 

bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika? dan 2) bagaimana 

keterterapan pengembangan model 

pembelajaran matematika kreatif berbasis 

nilai-nilai karakter untuk meningkatkan 

disposisi matematis bagi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika? 

 

B. Metode  
Penelitian ini berupa suatu 

pengembangan model pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai-nilai 

karakter dan pengkajian disposisi 

matematis bagi mahasiswa Pendidikan 

Matematika. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah  Developmental Research 

(Borg & Gall, 1989: 781-802) berupa siklus 

yang diawali dengan pengembangan model 

pembelajaran secara konseptual dan 

dilanjutkan dengan tahapan implementasi.     

Penelitian dilaksanakan di Prodi 

Pendidikan Matematika FKIP Untan.  

Dengan subyeknya mahasiswa Pendidikan 

Matematika. Penjaringan dan pengumpulan 

data dilakukan dengan berbagai cara, baik  

tes dan non tes melalui: tes verbal 

(peragaan) mahasiswa,  dokumentasi, 

observasi, dan wawancara.  Sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif 

untuk saling melengkapi.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam 

beberapa tahapan dengan rincian dalam tiap 

tahap diuraikan di bawah ini. Tahap ini 

merupakan identifikasi dan pengembangan 

model pembelajaran. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalm penelitian ini diuraian 

sebagai: 1) menganalisis teoritis 

matematika di perguruan tinggi, nilai-nilai 

karakter, dan disposisi matematis; 2) 

mengeksplorasi nilai-nilai karakter dan 

disposisi matematis; 3) mengidentifikasi 

permasalahan di lapangan menyangkut 

kesenjangan antara model pembelajaran 

dengan penerapannya, kurikulum dan 

model pembelajaran matematika yang 

sedang digunakan; 4) mengkaji 

permasalahan yang ditemukan pada 
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langkah ke-3 dan meninjaunya dari aspek 

perkembangan kognitif mahasiswa  dan 

permanfaatan pembelajaran matematika; 5) 

mengembangkan model pembelajaran; 6) 

memvalidasi model pembelajaran; 7) 

menerapkan atau uji coba dalam bentuk 

penelitian tindakan dengan tindakan nyata 

pada mata kuliah yang di ampu oleh Tim 

peneliti; 8) melakukan evaluasi dan 

perbaikan model pembelajaran yang 

didasarkan langkah ke-7; 9) mengungkap 

keefektifan dan kelemahan penerapan 

model pembelajaran matematika  yang 

dihasilkan dan membandingkannya dengan 

model pembelajaran yang lazim digunakan; 

dan 10) menetapkan model pembelajaran 

matematika yang dihasilkan sebagai model 

akhir yang dapat disarankan kepada Prodi 

Pendidikan Matematika. Nilai efektifitas 

hasil pengembangan penelitian ini berupa 

produk kreatif yaitu terbentuknya model 

pembelajaran matematika kreatif. 

 

C. Hasil dan Pembahasan  

a. Hasil Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dalam masalah penelitian 

diperoleh hasil penelitian untuk menjawab 

beberapa pertanyaaan tersebut sebagai 

berikut:  

1) Berkaitan dengan pertanyaan tentang 

bagaimana model pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan untuk 

meningkatkan disposisi matematis bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika, untuk menjawab 

pertanyaan ini, terdapat beberapa tahap 

untuk mengungkapkan informasi 

tersebut: 

a) Proses pengembangan model 

pembelajaran dilakukan dengan cara 

berkolaborasi dengan Tim peneliti. 

Melalui kolaborasi diperoleh 

sejumlah kesepakatan tentang format 

model pembelajaran, penyusunan 

model pembelajaran, Tim 

penilai/validator, penerapan model, 

bahan ajar, dan evaluasi model yang 

dikembangkan. Model pembelajaran 

yang dikembangkan yang terdiri atas 

enam komponen, yakni a) pengantar, 

b) konsep pembelajaran matematika 

kreatif berbasis nilai karakter, c) 

keunggulan pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai 

karakter, d) tujuan pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai 

karakter, e) karakteristik 

pembelajaran matematika kreatif 

berbasis nilai karakter, dan f) 

pelaksanaan pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai 

karakter. Pelaksanaan pembelajaran 

tersebut terdiri atas tahap: a) 

persiapan, b) pendahuluan, c) 

pengembangan, d) penerapan, dan e) 

penutup;  

b) Model pembelajaran yang 

dikembangkan ini selanjutnya di 

validasi oleh 4 orang validator. Tim 

penilai memberikan penilaian umum 

terhadap model pembelajaran yang 

dikembangkan, dengan penilaian: 

sangat layak; layak; layak dan revisi; 

kurang layak; dan sangat kurang 

layak. Penilaian Tim penilai yang 

terdiri dari empat orang validator, 

memberikan nilai masing-masing: 

70; 75; 85; dan 87,8. Berdasarkan 

hasil penilaian oleh Tim penilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

secara umum model pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai-

nilai karakter layak diterapkan. 

Revisi terhadap komponen-

komponen model pembelajaran 

tersebut tetap dilakukan berdasarkan 

sejumlah kritik, komentar, saran, 

perbaikan, dan penilaian yang 

diberikan oleh Tim penilai. 

Komentar/saran dari Tim penilai 

yang perlu mendapat perhatian, di 

antaranya seperti: 1) personil 

observer untuk mendapatkan data 

pada aspek pengamatan; 2) 

mencermati kalimat/kata yang 

berulang, dan pemakaian istilah yang 

konsisten; 3) menambahkan nilai-

nilai karakter yang universal; dan 4) 
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kriteria ditunjukkan pada lembar 

pengamatan. 

c) Penerapan model pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai-

nilai karakter pada mata kuliah 

Aljabar Linier, khususnya bahan 

kajian Ruang Vektor Umum. Bahan 

kajiannya tertuang dalam bentuk 

bahan ajar. Penerapan model tersebut 

dalam setting pembelajaran 

kelompok, pelaksanaannya selama 

lima kali pertemuan (5 x 100 menit) 

pada semester genap tahun akademik 

2016/2017. Metode pembelajaran 

yang digunakan sifatnya bervariasi, 

dan media yang digunakan selama 

menerapkan model pembelajaran 

adalah LCD. Setiap pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dilengpapi 

dengan proses penilaian 

menggunakan dua jenis lembar 

observasi. Lembar observasi pertama 

menilai proses kegiatan belajar 

mahasiswa yang terfokus pada 

aspek/domain kognitif, domain 

afektif, dan domain keterampilan. 

Berdasarkan analisis data diperoleh 

rata-rata persentase pemahaman 

domain kognitif sebesar 88,75. Nilai 

persentase pemahaman tersebut 

menunjukkan pemahaman 

berdasarkan kiriteria kualitas yang 

dilakukan mahasiswa  berkatagori 

sangat baik. Selanjutnya diperoleh 

rata-rata persentase prilaku/sikapnya 

sebesar 87,30 dan mengacu kriteria 

kualitas yang dilakukan mahasiswa, 

persentase prilaku/sikap tersebut 

menunjukkan prilaku/sikap yang 

sangat baik. Lebih lanjut, diperoleh 

rata-rata persentase keterampilan 

sebesar 89,09 dan mengacu kriteria 

kualitas yang dilakukan mahasiswa, 

persentase keterampilan tersebut 

menunjukkan prilaku/sikap yang 

sangat baik.  

2) Berkaitan dengan pertanyaan tentang 

bagaimana keterterapan 

pengembangan model pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai-nilai 

karakter untuk meningkatkan disposisi 

matematis bagi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Matematika, 

diperoleh informasi bahwa aktivitas 

dalam pembelajaran yang dilakukan 

dosen, secara keseluruhan dapat 

dikatakan baik bahkan dominan sangat 

baik. Hal tersebut diperlihatkan dari 

skor rata-rata hasil observer 1 adalah 

3.73, dan dari skor rata-rata hasil 

observer 2 adalah 3.74.  Sehingga 

tampilan pembelajaran secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tersebut dapat diterapkan 

oleh dosen dengan baik. Tanggapan 

mahasiswa terhadap pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai-nilai 

karakter menunjukkan 16 mahasiswa 

(53%) merespon sangat positif, dan 14 

mahasiswa (47%) merespon positif. 

Hal ini, dapat dinyatakan bahwa secara 

umum respon mahasiswa 

menunjukkan sikap positif dan sangat 

positif. 

b. Pembahasan  
Model pembelajaran matematika ini 

membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam 

diri mahasiswa. Dampak bagi para 

mahasiswa dengan implementasi model 

pembelajaran matematika kreatif berbasis 

nilai karakter sesuai dengan pengembangan 

kurikulum di antaranya: melatih cara 

berpikir dan bernalar mahasiswa dalam 

menarik kesimpulan, mengembangkan 

aktivitas kreatif mahasiswa yang 

melibatkan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan dengan mengembangkan 

pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, dan membuat prediksi; 

mengembangkan kemampuan mahasiswa 

dalam memecahkan masalah; dan 

mengembangkan kemampuan mahasiswa 

dalam menyampaikan informasi atau 

gagasan. Selain itu, para mahasiswa dengan 

optimal dalam merespon setiap 

pembelajaran, terutama munculnya 

berbagai ide-ide matematika dari 

mahasiswa dengan percaya diri dan 

gayanya sendiri-sendiri tanpa ada batas 

keraguan. 

Sasaran utama dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup isi (materi), 
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kemampuan matematika, dan daya 

matematika, secara sadar dan sengaja 

dioptimalkan untuk dikembangkan dan  

harus familiar untuk dipahami oleh para 

dosen pendidikan matematika. 

Kemampuan matematika yang berorientasi 

pada pemahaman konseptual, pengetahuan 

prosedural, maupun pemecahan masalah. 

Sedangkan pengertian daya matematika 

yang mencakup penalaran, koneksi, 

komunikasi dan representasi yang terkait 

dengan matematika. Perkembangan 

Kemampuan Matematik dan Daya 

Matematika, Adanya perbedaan dengan 

kondisi sebelum penerapan pembelajaran 

matematika kreatif berbasis nilai karakter 

yang menunjukkan kemampuan matematik 

dan daya matematika masih kurang baik,  

pada akhir pembelajaran, menunjukkan 

adanya munculnya kemampuan yang lebih 

baik dan memiliki perbedaan yang berarti. 

Hal diperlihatkan dari antusias mahsiswa 

dalam proses pembelajaran. Demikian juga 

pemahaman matematika mahasiswa lebih 

baik jika pembelajarannya dalam bentuk 

kelompok. Ini mengindikasikan 

pembelajaran matematika kreatif berbasis 

nilai karakter lebih efektif daripada 

pembelajaran konvensional.  

Adanya faktor penambahan 

penekanan model pembelajaran tingkat 

kemampuan mahasiswa dan nilai-nilai 

karakter mahasiswa menjadi pelengkap 

temuan di atas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan 

matematik dan daya matematik mahasiswa 

lebih baik dari sebelumnya, begitu juga 

sikap percaya diri mahasiwa untuk 

mengungkapkan pendapat, rasa ingin tahu 

mahasiswa lebih baik dari sebelumnya.  

Meskipun demikian pengamatan lebih 

lanjut menemukan bahwa khusus untuk 

penerapan pemecahan masalah kurang 

berkembang secara optimal. Hasil belajar di 

akhir pembelajaran menunjukkan adanya 

perbedaan yang berarti. Penyebabnya, pola 

kebiasaan belajar mahasiswa adanya 

perubahan penekanan dalam bentuk 

kesadaran akan kebutuhan untuk 

memahami permasalahan matematika dan 

makna yang dipelajarinya. 

Bentuk kesadaran belajar 

mahasiswa yang ditingkatkan dalam 

penelitian ini adalah 

kecendrungan  mahasiswa  untuk berpikir 

dan  bersikap  positif terhadap matematika, 

serta bertindak positif ketika  belajar 

matematika (disposisi matematis).  

Berdasarkan hasil pengamatan dosen, pada 

proses penerapan model pembelajaran, 

sikap/prilaku mahasiswa lebih baik dari 

sebelumnya. Pada proses pembelajaran, 

mahasiswa yang memiliki kebiasaan 

belajar yang baik tidak menunjukkankan 

perbedan yang berarti pada aspek 

sikap/prilakunya. Dari enam kelompok 

belajar, yang awalnya terdapat beberapa 

kelompok mendominasi berbicara dengan 

percaya diri terjadi perubahanan sehingga 

adanya rasa tenggang rasa untuk memberi 

kesempatan kelompok-kelompok yang 

kurang berintraksi dengan membiasakan 

diri untuk mengemukakan pendapat. Hal 

ini, terjadi karena awalnya mahasiswa 

kurang percaya diri untuk mengungkapkan 

pendapat, dan rasa ingin tahu mahasiswa 

terhadap apa yang dipelajarinya. Selain itu, 

memungkin-kannya intervensi dosen pada 

tiap kelmpok mahasiswa, menjadikan 

mahasiswa optimal dalam bersikap. 

Namun, bisa terjadi adanya keterbatasan 

berbagi informasi yang kemungkinan 

hanya terjadi pada teman dengan tempat 

duduk terdekat, menjadikan peningkatan 

terhadap kepercayaan diri hanya pada 

mahasiswa yang kemampuan 

matematikanya baik. Sedangkan 

mahasiswa dengan kemampuan 

matematika yang kurang baik, 

menyebabkan mahasiswa kurang percaya 

diri untuk mengungkapkan pendapat atau 

beragumentasi. 

Pembelajaran matematika kreatif 

berbasis nilai-nilai karakter yang 

merupakan pilar pembelajaran mahasiswa 

mengkontruksi pengalamannya sendiri 

untuk menyelesaikan masalah tertentu. 

Dapat juga di artikan bahwa dalam 

pembelajaran matematika kreatif berbasis 
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nilai-nilai karakter, mahasiswa diberi 

kebebasan seluas-luasnya untuk 

mengungkapkan pendapatnya terhadap 

suatu permasalahan matematika yang 

diberikan oleh dosen dalam pembelajaran 

tersebut. Hal inilah yang menyebabkan 

mahasiswa mempunyai kecenderungan 

untuk berpikir dan bertindak positif dalam 

belajar matematika. Terbentuknya terhadap 

disposisi matematika yang tinggi atau 

kecendrungan mahasiswa untuk berpikir 

dan  bersikap  positif terhadap matematika, 

serta bertindak positif ketika  belajar 

matematika, maka mahasiswa akan lebih 

percaya diri dalam menggunakan 

matematika, fleksibel, gigih, dan ulet dalam 

menyelesaikan masalah matematika, 

memiliki keingintahuan untuk menemukan 

sesuatu yang baru, kecenderungan untuk 

merefleksi proses berpikir, dan menghargai 

peranan matematika, serta mengapresiasi 

peranan matematika. Karena disposisi 

matematis menurut Kilpatrick et al. (2001: 

131) merupakan faktor utama dalam 

menentukan kesuksesan belajar 

matematika mahasiswa. 

 

D. Kesimpulan  

Model pembelajaran matematika 

kreatif berbasis nilai karakter merupakan 

serangkaian proses pembelajaran yang 

menciptakan suasana belajar efektif, 

menyenangkan dengan membangun sikap 

mental positif. Sikap mental positif dalam 

setiap kegiatan belajar dengan 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter. 

Sikap mental positif, seperti: pola pikir, 

sikap dan tindakan yang positif, kreatif, 

inovatif, berkomitmen, sabar, tabah, dan 

memiliki keterbukaan untuk melakukan 

relasi positif dengan pihak lain atas dasar 

kepercayaan, serta selalu belajar dari yang 

terbaik. Model pembelajaran matematika 

kreatif berbasis nilai-nilai karakter produk 

pengembangan berisi konsep, keunggulan, 

tujuan, karakteristik, dan langkah-langkah 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Model pembelajaran produk pengembagan 

tersebut telah dinyatakan layak untuk 

diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran matematika. 
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Pengaruh Pemberian Tugas dan Berpikir Kreatif 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa  
 

Agus Salim 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, asalimar@uinjkt.ac.id 

 

ABSTRACT 

The research aims to seek the interaction between assignment model and creativity level of the students to the 

mathematical learning outcome.The research target is all the grade two students of madrasah in Jakarta. The 

sample by stratified random sampling. To seek creativity level, the data collection applies Likert scale models 

through questionnaire media. From the test, it can be concluded that the realibility of the instruments are the 

level of creativity is =0,856  and  the outcome of mathematical learning is = 0,969. Data analysis for 

statistical testing applies normality and homogenity test. The hypothetical testing uses Variant Analysis. At the 

end, it is concluded that there are significance differences among the students that is given group and individual 

assignments (Fh=4,82>4,02= Ft) and the more and less-creative group of students (Fh=4,54>4,02=Ft). discovered 

that there is not an interaction between the model of assignment and the level of creativity (Fh=0,02<4,02=Ft).  

 

Keywords:  Assignment, Creativity,outcome of mathematical learning. 
 

A.  Pendahuluan   

      Sekolah/madrasah sebagai lembaga pen-

didikan berfungsi sebagai institusi pengem-

bang kualitas SDM dan berperan penting 

dalam melahirkan manusia inovatif dan kre-

atif. Apalagi menghadapi era persaingan 

global saat ini, pemerintah dan anggota 

masyarakat sudah sewajarnya bersinergi dan 

memikul tanggung jawab bersama dalam 

mewujudkan sekolah/madrasah yang bermu-

tu guna menyiapkan SDM yang tangguh dan 

profesional. Dalam hal ini Indikatornya 

dapat diukur dari kualitas proses belajar 

mengajar yang berimplikasi kepada output/ 

produk yang dihasilkan. Berarti ketrampilan 

proses masih dibutuhkan guna mengangkat 

prestasi dan prestise pendidikan kita.   

       Namun demikian kita masih melihat 

adanya gap dalam dunia pendidikan kita. Di 

antaranya adalah belum optimalnya hasil 

atau prestasi belajar siswa secara nasional, 

khususnya pada mata pelajaran matematika. 

Oleh sebab itu apabila kita tidak ingin 

tertinggal dari negara lain dalam 

mempersiapkan SDM yang tangguh dan 

unggul, tentu kondisi demikian tidak bisa 

didiamkan. Apalagi tumpuan harapan 

masyarakat dunia yang demikian besar 

terhadap matematika, telah menjadikan 

matematika sebagai bahan eksperimental 

bagi sekolah-sekolah di seluruh dunia serta 

basis berpikir deduktif dan bernalar 

komprehensif dalam bidang sains, sosial dan  

 

humaniora. Dengan mempelajari 

matematika seseorang tidak hanya belajar 

berpikir dan bernalar matematis, namun 

juga ia telah memiliki ilmu pendukung 

sebagai alat untuk memperdalam ilmu-ilmu 

lainnya. Kesadaran inilah yang perlu 

ditanamkan kepada para siswa, agar bangkit 

kembali motivasi dan spiritnya dalam 

belajar matematika. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, ma-

ka substansi permasalahan pada hakekatnya 

lebih tertuju kepada variabel hasil belajar 

siswa. Agar diperoleh hasil belajar yang 

membanggakan diperlukan faktor pendu-

kung, baik eksternal maupun internal. Fak-

tor eksternal yang diduga dapat mem-

pengaruhi hasil belajar  matematika siswa 

adalah  penerapan metode pemberian tugas 

oleh guru. Sedangkan faktor internal yang 

diduga memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar matematika siswa adalah aspek 

berpikir kreatif siswa. Boleh jadi terdapat 

cukup banyak faktor atau variabel lainnya 

yang mempengaruhi  hasil belajar matema-

tika,  sementara itu belum cukup banyak 

penelitian yang mengupas tentang hal ter-

sebut. Hal ini menggugah penulis untuk 

melakukan penelitian dan membatasi masa-

lahnya, yakni tentang pengaruh pemberian 

tugas dan berpikir kreatif terhadap hasil 

belajar matematika siswa SMP/MTs. 

mailto:asalimar@uinjkt.ac.id
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       Bersamaan dengan itu, penulis menga-

jukan rumusan masalah sebagai berikut : 

Pertama, apakah terdapat pengaruh hasil 

belajar matematika antara siswa yang diberi 

tugas secara kelompok dengan siswa yang 

diberi tugas secara individual ? Kedua, 

apakah terdapat pengaruh hasil belajar 

matematika antara siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi dengan 

siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

kreatif rendah ? Ketiga, apakah terdapat 

interaksi antara pemberian tugas dengan 

kemampuan berpikir kreatif siswa ? 

       Dengan demikian tujuan penelitian ini 

adalah : Pertama, ingin menguji perbedaan 

hasil belajar matematika antara siswa yang 

diberi tugas dengan metode kelompok dan 

siswa yang yang diberi tugas dengan metode   

individu; Kedua, ingin menguji perbedaan 

hasil belajar matematika antara siswa yang 

memiliki tingkat kemampuan berpikir kre-

atif tinggi dan siswa yang memilki tingkat 

kemampuan berpikir kreatif rendah; Ketiga, 

ingin mengetahui interaksi antara pemberian 

tugas dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

 

B.  Metode 

       Penelitian yang dilaksanakan di sini 

menggunakan metode eksperimen, dengan  

memperhatikan validitas eksperimen dan di-

sain eksperimen. Validitas eksperimen yang 

digunakan, yakni validitas eksternal dan 

validitas internal. Validitas eksternal lebih 

banyak berhubungan dengan randomisasi, 

sehingga dalam disain percobaan bukan 

merupakan prioritas utama. Sedangkan vali-

ditas internal merupakan faktor terpenting 

yang perlu dibicarakan, karena menyangkut 

segi kontrol internal, yakni banyaknya  pe-

ngelompokan dari unit-unit percobaan. 

       Di samping itu persoalan pengelompok-

an juga sangat erat kaitannya dengan masa-

lah perlakuan. Sehubungan dengan hal ter-

sebut dalam percobaan ini menerapkan per-

lakuan sebagai berikut : Pertama, dalam 

kaitan pengaruh pemberian tugas terhadap 

hasil belajar matematika siswa, dicoba dua 

jenis pemberian tugas sebagai perlakuannya, 

yaitu pengelompokan dan individual; Ke-

dua, dalam kaitan pengaruh kemampuan 

berpikir kreatif terhadap hasil belajar 

matematika siswa, dicoba dua jenis tingkat 

kemampuan berpikir kreatif sebagai 

perlakukannya, yakni kemampuan berpikir 

kreatif tinggi dan rendah. 

       Apabila kedua variabel digabungkan, 

maka akan didapat perlakuan kombinasi 

sebanyak 2 x 2 = 4 buah perlakuan, se-

bagaimana diperlihatkan pada skema berikut 

ini :   

       Adapun desain eksperimen yang dikem-

bangkan mengacu kepada Randomized 

Control Group Only. Rancangan desain ini 

terdiri dari kelompok eksperimen dan  kon-

trol, yang dipilih secara random sedemikian 

sehingga kedua kelompok ekuivalen dalam 

segala hal. Apabila terdapat perbedaan se-

sudah perlakuan diberikan, maka perbedaan 

tersebut disebabkan oleh perlakuan yang di-

berikan. Disain percobaan ini juga mempu-

nyai kemampuan yang relatif tinggi untuk 

mengontrol faktor yang dapat mengancam-

nya, sehiggga dalam batas-batas tertentu 

mempunyai kesahihan internal yang tinggi.  

        Penentuan siswa yang dipilih sebagai 

sampel, menggunakan teknik stratified 

random sampling. Alasannya, bahwa popu-

lasi dalam kondisi heterogen. Oleh sebab itu 

populasi kemudian dipilah menjadi sub 

populasi yang homogen di antara sifat-sifat 

yang heterogen tersebut. Intinya kelompok 

dibagi menjadi beberapa stratum dan setiap 

stratum beranggotakan subjek yang sama 

atau hampir sama karakteristiknya.  

       Populasi yang diambil dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas II MTs yang 

berjumlah 167 orang. Adapun sampelnya 

diambil 60 orang siswa terdiri dari 30 orang 

kelompok eksperimen dan 30 orang kelom-
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pok kontrol, di mana masing-masing terbagi 

lagi menjadi dua sel. Sehingga apabila 

keseluruhan terdiri dari 4 sel, maka masing-

masing sel terdiri dari 15 orang. Dalam 

kaitan ini penulis juga memanfaatkan model 

Skala Likert untuk menentukan siswa yang  

masuk kategori berkemampuan kreatif 

tinggi dan siswa yang masuk kategori 

berkemampuan kreatif rendah. 

       Dalam rangka mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen, maka sebelum instru-

men disebarkan kepada responden untuk 

pengumpulan data terlebih dahulu  dilaku-

kan uji coba. Untuk mengukur validitas 

butir pernyataan, penulis menggunakan 

Program Item and Test Analysis (Iteman), 

dengan ketentuan apabila r pbi    0,30 maka 

butir pernyataan  diterima (valid). Sedang-

kan untuk pengujian reliabilitasnya, diguna-

kan formula Alfa Cronbach yang sudah 

terintegrasi dalam program tersebut. 

       Berdasarkan hasil uji coba terhadap in-

strumen kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang terdiri dari 60 butir, ternyata yang 

dapat diterima dan memenuhi syarat untuk 

diambil datanya   sekitar 45 butir. Adapun 

instrumen tes hasil belajar matematika yang 

terdiri dari 60 butir, ternyata seluruhnya me-

menuhi syarat dan dapat diterima. Sehingga 

keseluruhan  butir soal dapat diujikan. 

       Selanjutnya adalah melakukan analisis 

data, mulai dari uji persyaratan statistik 

berupa uji normalitas data (uji Lilliefors) 

dan uji homogenitas (uji F dan uji Bartlett), 

hingga Analisis Varians (ANAVA) dan uji-t 

untuk uji hipotesis statistiknya. 

 

C.   Hasil dan Pembahasan 
      Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 

populasi berdistribusi normal dan kelompok 

sampel terindikasi homogen, dengan demi-

kian dapat digunakan statistik parametrik 

untuk pengujian hipotesisnya. Berikut ini  

adalah data nilai evaluasi hasil belajar 

siswa: 

 

 

 

 

 

Tabel                                                              

Data Nilai Evaluasi Hasil Belajar Siswa 
   K     I                                                                                                            

T  

n1     =  15                  n2      =  15         nt      =   30 

1 = 1119                    2 =  1048             t =   2167 

1
2
=84365         2

2
=73934         t

2
=158299 

x1      =  74.6            x2    =  69.9           xt    =    72.3 

 R     

n3      =  15               n4     =  15                    nr     =    30 

3 =  1050                4 =  986             r  =   2036 

3
2
=74428         4

2
=65814     r

2
=140242 

x3     =  70.0               x4    =   65.7            xr    =    67.9 

  

Σk                                                                                                          

nk    =  30                   ni     =  30                 n     =    60 

k = 2169           i  =  2034            =   4203 

k
2
=158793             i

2
=139748   

2
=298541 

xk     =  72.3               xi    =   67.8            x    =    70.1 

 

Hipotesis Statistik : 

1. Ho : k1 = k2   dan  H1 : k1 > k2                                       

2. Ho : b1 = b2   dan  H1 : b1 > b2    

3. Ho : K x B = 0  dan  H1 : K x B ≠ 0 

 

       Secara deskriptif, hasil pengujian hipo-

tesis penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut : Pertama, rerata hitung untuk siswa 

yang diberi tugas kelompok lebih besar dari 

siswa yang memperoleh  tugas individu. De-

ngan demikian terdapat indikasi perbedaan 

hasil belajar matematika di antara 

keduanya.; Kedua, rerata hitung untuk siswa 

yang memiliki kreativitas berpikir tinggi 

lebih besar dari siswa yang  memiliki 

kreativitas berpikir rendah. Dengan 

demikian terdapat indikasi perbedaan hasil 

belajar matematika di antara keduanya; 

Ketiga, rerata hitung untuk  siswa dengan  

kreativitas tinggi yang diberi tugas 

kelompok lebih besar dari siswa dengan 

kreativitas tinggi yang diberi tugas individu, 

demikian halnya dengan rerata hi-tung 

untuk siswa dengan kreativitas rendah yang 

diberi tugas kelompok juga lebih besar dari 

siswa dengan kreativitas rendah yang diberi 

tugas individu. Selanjutnya rerata hi-tung 

untuk  siswa dengan  kreativitas tinggi yang 

diberi tugas kelompok lebih besar dari siswa 

dengan kreativitas rendah yang diberi tugas 

kelompok. demikian halnya dengan rerata 

hitung untuk siswa dengan kreativitas tinggi 

yang diberi tugas individu juga lebih besar 
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dari siswa dengan kreativitas rendah yang 

diberi tugas individu. 

Grafik Interaksi antara Pemberian Tugas 

dan Kreativitas Berpikir Siswa 

 

Dari uraian dan kondisi grafik di atas,  

yang tampak tidak menunjukkan titik temu 

kedua garis linear, dapat diketahui bahwa 

tidak terdapat interaksi antara metode 

pemberian tugas dengan kreativitas berpikir 

siswa.  

       Namun demikian masih terlalu dini apa-

bila hasil pengamatan di atas dijadikan 

acuan utama dalam memberikan interpretasi 

dan konklusi hasil penelitian. Guna me-

lengkapi hasil analisis data agar lebih tajam,  

perlu dilakukan langkah pengujian lanjutan 

dengan menggunakan Analisis Varians 

(ANAVA). Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel Analisis Varians (ANAVA)   

Sumber 

Variasi       
db JK    

RJK  

(JK/db

)       

Fh         

F

=0.05

) 

Antar 

baris (b)    
1 286 285.95 

* 

4.54       
4.02 

Antar 

kolom (k) 
1 304 303.75 

* 

4.82         
4.02 

Interaksi 

(b X k)      
1 0.95 0.95 

** 

0.02        
4.02 

Dalam                        56 3530 63.04     

Total 

Direduksi          
59 4121 

      

Keterangan : * = Signifikan dan ** = Non 

Signifikan 

       Tabel di atas menjelaskan, bahwa :  

a. Terdapat perbedaan yang signifikan ter-

hadap hasil belajar matematika siswa 

antara  yang diberi tugas kelompok dan 

yang diberi tugas individu, karena Fh(k) = 

4.82 > 4.02 = Ft(k). 

b. Terdapat perbedaan yang signifikan ter-

hadap hasil belajar matematika siswa 

antara  yang memiliki kreativitas berpikir 

tinggi dan yang memiliki kreativitas 

berpikir rendah, karena Fh (b) = 4.54 > 

4.02 = Ft(b). 

c. Tidak terdapat interaksi  antara pemberi-

an tugas dengan tingkat kreativitas siswa, 

karena Fh(I) = 0.02 < 4.02 = Ft(I). 

       Dari uraian di atas ternyata hipotesis 1 

dan 2 dapat dibuktikan kebenarannya, se-

dangkan hipotesis 3 tidak dapat dibuktikan 

sehingga tidak perlu dilakukan langkah uji-t 

berikutnya. Namun demikian terhadap 

hipotesis 3 yang ditolak perlu diapresiasi 

sebagai bahan diskusi, terutama menyang-

kut argumentasi dugaan yang menjadi latar 

belakang penyebabnya. Menyoal hal ini, 

pertama-tama penulis berkeyakinan bahwa 

masalah yang diteliti di sini merupakan 

persoalan baru, karena belum dijumpai hasil 

penelitian serupa sebelumnya. Penulis ter-

inspirasi mengangkat persoalan pemberian 

tugas pada jenjang SMP/MTs, karena pada 

jenjang SMU/MA dan Perguruan Tinggi 

sudah ada hasil penelitiannya baik berupa 

skripsi maupun tesis. Persoalan yang ter-

dapat dalam skripsi misalnya, menyoal 

tentang Penerapan Metode Pemberian Tugas 

dan Hubungannya dengan Motivasi Belajar 

Matematika Siswa. Hasil penelitian  menya-

takan, bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemberian tugas dengan 

motivasi belajar matematika siswa di salah 

satu MA Jakarta. Selanjutnya apabila dikon-

frontir dengan hasil penelitian lainnya, yang 

menyoal tentang Pengaruh Metode Penugas-

an dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Kalkulus I di sebuah Perguruan Tinggi Ja-

karta.  Dari penelitian tersebut diperoleh ha-

sil, bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika antara siswa yang diberi penu-

gasan kelompok dan yang diberi penugasan 

individu.  

      Berdasarkan argumen tersebut, penulis 

berpendapat bahwa penolakan terhadap sa-

lah satu atau beberapa hipotesis statistik pe-

nelitian bukan merupakan hal mustahil. Re-
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sistensi yang terjadi bukan pula kesalahan 

deskripsi teoretik dan teknis analisis 

datanya, namun boleh jadi disebabkan 

faktor lain, seperti faktor keterbatasan 

penelitian yang tanpa diduga terjadi di 

lapangan.   

       Dengan demikian interpretasi yang 

didapat dari hasil penelitian ini, antara lain : 

Pertama, Pemberian tugas kepada siswa 

dalam pelajaran matematika mempunyai 

pengaruh positip terhadap hasil belajar 

matematikanya (makin baik upaya siswa 

dalam menyelesaikan tugasnya, maka 

semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya 

dalam belajar matematika); Kedua, Tingkat 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

menghadapi berbagai persoalan matematika 

berpengaruh positip terhadap hasil belajar 

matematikanya (makin tinggi kemampuan 

berpikir kreatif matematis, maka semakin 

tinggi pula tingkat keberhasilan siswa dalam 

belajar matematika). 

 

D.   Kesimpulan 
       Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil penelitian ini, yakni : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan ter-

hadap hasil belajar matematika siswa,  

antara yang diberi tugas kelompok dan 

yang diberi tugas individu. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan ter-

hadap hasil belajar matematika siswa, 

antara yang memiliki kreativitas berpikir 

tinggi dan yang memiliki kreativitas 

berpikir rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara pemberian 

tugas dan kreativitas berpikir siswa. 

 

       Saran penulis sebagai penutup dan 

rekomendasi hasil penelitian, adalah : 

1.  Penugasan kelompok yang dikelola de-

ngan baik lebih efektif dalam mening-

katkan hasil belajar matematika siswa, 

daripada penugasan individu yang tidak 

dikelola dengan baik.   

2. Sosialisasi dan implementasi nilai-nilai 

karakter berupa sikap/perilaku yang men-

cerminkan pribadi kreatif sangat diperlu-

kan dalam rangka mewujudkan Proces 

and Product Based Learning. 

3. Agar interaksi antar independent variable 

mengemuka dan menguat serta lebih 

berhasil guna dan berdaya guna, maka  

keterbatasan penelitian perlu mendapat-

kan  apresiasi dan tindak lanjut seper-

lunya. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the importance of the Mathematical literacy capability which is still considered 

low student at SMPN 6 Kota Serang. Therefore, researcher apply learning Realistic Mathematics Education 

approach, since this approach is expected to improve the ability of  Mathematical literacy of students. This study 

aims to determine whether the ultimate achievement and increase the ability of Mathematical literacy of students 

who received study with Realistic Mathematics Education approach better than students who obtain lessons 

learned common applied in accordance with 2013 curriculum have there is a positive correlate of the ability of 

literacy Mathematical students. The method used in this research is the method of combination (mixed method) 

with incorporation of QUANTITATIVE-qualitative and concurrent embedded design.. The results of the study 

concludes that the ultimate achievement and increase the ability of Mathematical literacy experimental class is 

better than the control class. 

 

Keywords: Mathematicsal Literacy, Realistic Mathematics Education. 

 

A. Pendahuluan 

Matematika merupakan sebuah mata 

pelajaran yang memiliki kontribusi besar 

dalam kehidupan manusia. Kontribusi 

matematika itu dapat dilihat dari 

banyaknya aspek kehidupan manusia yang 

menggunakan konsep-konsep dasar 

matematika, mulai dari aljabar, aritmetika 

hingga geometri.  

Permendiknas No. 22 (Depdiknas 

2006) menjabarkan tujuan mata pelajaran 

matematika tingkat SMP/MTS agar siswa 

memiliki kemampuan, yaitu: (1) 

memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, 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 dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media  

 

lain untuk memperjelas keadaan atau  

masalah; (5) 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 

penyelesaian masalah. 

Apabila dicermati dalam tujuan mata 

pelajaran matematika tersebut terlihat 

bahwa kemampuan yang mencakup tujuan 

tersebut adalah kemampuan literasi 

matematis. PISA (OECD, 2012) 

mengemukakan kemampuan literasi 

matematis merupakan kemampuan 

individu yang mencakup kemampuan 

merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks yang melibatkan penalaran 

matematis dan penggunaan konsep, 

prosedur, fakta, dan alat matematika untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan 

memprediksi fenomena, serta 

mengaitkannya dengan kehidupan sehari-

hari. 

Literasi matematis sangat penting bagi 

semua orang terkait dengan pekerjaan dan 

tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Literasi matematis tidak hanya dapat 

mailto:shely.markury@gmail.com
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meningkatkan pemahaman aritmatik, 

tetapi juga dapat meningkatkan penalaran 

dan pemecahan masalah matematis, serta 

penguasaan penalaran logika. Seseorang 

dikatakan memiliki tingkat literasi 

matematis yang baik apabila ia mampu 

menganalisis, bernalar, 

mengkomunikasikan pengetahuan, 

keterampilan matematikanya secara 

efektif, dan mampu memecahkan seta 

menginterpretasikan penyelesaian 

matematika. 

Berdasarkan beberapa proyek 

penelitian dunia yang diikuti oleh 

Indonesia untuk mengukur literasi 

membaca, matematika dan ilmu 

pengetahuan, seperti PISA (Program for 

International Student Assessment) masih 

menunjukkan hasil yang belum 

memuaskan. Literasi matematis Indonesia 

pada PISA tahun 2012, Indonesia 

menduduki peringkat ke-64 dari 65 negara 

dengan skor rata-rata 375 (Hasanah, 2015). 

Sementara pada PISA tahun 2015, 

Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 

70 negara dengan skor rata-rata 403, 

sedangkan rata-rata skor international 493 

(PISA, 2016). 

Sejalan dengan hal itu, berdasarkan 

studi pendahuluan, hasil wawancara 

dengan salah satu guru matematika di 

SMPN 6 Kota Serang menyatakan bahwa 

siswa di SMPN 6 Kota Serang masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan pada soal cerita yang 

menuntut siswa untuk memahami dan 

menggunakan konsep dalam matematika 

dan dalam dunia nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan literasi 

matematis siswa SMPN 6 Kota Serang 

masih terbilang rendah. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka dibutuhkan sebuah pendekatan 

dalam pembelajaran matematika yang 

mampu mengaktifkan siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya, salah 

satu alternatif pendekatan pembelajaran 

yang cukup relevan untuk digunakan 

adalah pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME). 

Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa (real) dan 

mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) di 

Indonesia sudah disesuaikan dengan kultur 

Indonesia sehingga diharapkan dapat 

dilaksanakan dan dimengerti siswa. 

Dengan demikian, pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) ini 

diharapkan dapat melatih siswa untuk 

berpikir tentang yang strategi yang tepat 

dalam memecahkan masalah dan 

mengetahui dengan baik mengapa memilih 

strategi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan 

penelitian yang berjudul “Pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) 

untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematis siswa”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

Menyelidiki, mengetahui, dan 

mendeskripsikan pencapaian akhir dan 

peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) dan siswa 

yang memperoleh pembelajaran biasa 

yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu 

pencapaian akhir dan peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran 

biasa yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

B. Metode penelitian 

Metode Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kombinasi atau mixed methods. 

Data pencapaian dan peningkatan 

kemampuan literasi matematis akan 

digambarkan secara rinci dengan adanya 
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dukungan dari data kualitatif. Desain 

penelitian yang digunakan adalah 

concurrent embedded design dengan 

metode kuantitatif sebagai metode primer 

dan metode kualitatif sebagai metode yang 

ditancapkan (embedded) kedalam metode 

primer (Sugiyono, 2012: 412).  

Desain penelitian kuantitatif yang 

digunakan adalah non-equivalent control 

group design. Subyek dalam penelitian ini 

yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

6 Kota Serang yang terdiri dari 9 kelas. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

diambil melalui teknik cluster sampling 

yaitu cara penentuan sampel apabila 

populasi terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster (Sudaryono, 2011: 

216). Hasil pengundian diperoleh bahwa 

kelas eksperimen adalah kelas VII E dan 

kelas kontrol adalah kelas VII D. 

 

C. Hasil dan pembahasan 

1. Kemampuan Awal Literasi Matematis 

Siswa 

Penelitian ini diawali dengan 

pemberian soal pretes kemampuan literasi 

matematis. Pretes terdiri dari 3 soal dengan 

skor maksimal 15 yang telah diuji 

sebelumnya dan waktu yang diberikan 

selama 45 menit.  

Selanjutnya dilakukan analisis 

inferensial untuk memperoleh kesimpulan 

apakah terdapat perbedaan antara 

kemampuan awal literasi matematis siswa 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Analisis data pretes pada penelitian ini 

terdiri dari uji prasyarat dan dilanjut 

dengan uji beda dua rata-rata untuk 

memperoleh kesimpulan.  

Setelah dilakukan uji prasyarat, 

perhitungan dilanjutkan dengan uji Mann-

Whitney. Hasil perhitungan uji Mann-

Whitney dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Uji Mann-Whitney Data Pretes 
 Skor Pretes 

Mann-Whitney U 251.500 

Wilcoxon W 716.500 

Z -3.025 

Asymp. Sig. (2 Tailed) 0.02 

Nilai Sig. yang didapat adalah 0.02. 

Karena nilai Sig. < 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kemampuan awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

2. Pencapaian Akhir Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

Penelitian ini diakhiri dengan 

pemberian soal postes kemampuan Literasi 

matematis. Postes terdiri dari 3 soal yang 

sama dengan soal pretes dan waktu yang 

diberikan selama 45 menit.  

Selanjutnya dilakukan analisis 

inferensial untuk memperoleh kesimpulan 

apakah pencapaian akhir kemampuan 

literasi matematis siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Analisis 

data postes pada penelitian ini terdiri dari 

uji prasyarat dan dilanjut dengan uji t satu 

pihak untuk memperoleh kesimpulan. 

Setelah dilakukan uji prasyarat, 

perhitungan dilanjutkan dengan uji t satu 

pihak. Hasil perhitungan uji t satu pihak 

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Uji T Satu Pihak Data Postes 

 

t-test for Equality of Means 

t Df 

Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Gab_Postest Equal 

variances 

assumed 

2.612 58 .011 2.133 

Equal 

variances 
not 

assumed 

2.612 56.949 .011 2.133 

 

Untuk uji satu pihak nilai Sig. dibagi 

dua yaitu 0,005, sehingga H0 ditolak. 

Artinya rata-rata pencapaian kemampuan 

literasi matematis siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada rata-rata pencapaian 

kemampuan literasi matematis siswa kelas 

kontrol. 

 

3. Pengkategorian Pencapaian Akhir 

KLM 

Hasil dari postes kemampuan literasi 

matematis kelas eksperimen dan kontrol 

dikategorikan menjadi tiga kelas, yaitu 
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siswa kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas 

rendah. 

Persentase kategori di kelas 

eksperimen siswa yang memperoleh 

kategori tinggi sebanyak 8 orang, kategori 

sedang 20 orang dan kategori rendah 2 

orang. Dan perolehan di kelas kontrol yang 

termasuk kategori tinggi 3 orang, kategori 

sedang 16 orang dan kategori rendah 11 

orang. 

 

4. Peningkatan Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

Peningkatan kemampuan literasi 

matematis kelas eksperimen dan kontrol 

diolah dengan menggunakan statistika 

dekriptif sehingga diperoleh rata-rata, 

simpangan baku, varians, skor tertinggi 

dan terendah. Data yang digunakan adalah 

data gain.  

Selanjutnya dilakukan analisis 

inferensial untuk memperoleh kesimpulan 

apakah peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. Analisis data 

gain pada penelitian ini terdiri dari uji 

prasyarat dan dilanjut dengan uji T satu 

pihak untuk memperoleh kesimpulan. 

Setelah dilakukan uji prasyarat, 

perhitungan dilanjutkan dengan uji T satu 

pihak. Hasil perhitungan uji T satu pihak 

dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Uji T satu pihak Data Gain 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Gab_Gai

n 

Equal 

variances 

assumed 

1.750 58 .085 .11633 

Equal 

variances not 
assumed 

1.750 
55.5
34 

.086 .11633 

 

Untuk uji satu pihak nilai Sig. dibagi 

dua yaitu 0,042, sehingga H0 ditolak. 

Artinya rata-rata peningkatan kemampuan 

literasi matematis siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada rata-rata peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa kelas 

kontrol. 

Pembahasan Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pencapaian akhir dan peningkatan 

kemampuan literasi matematis kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Hal tersebut berarti bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) dapat meningkatkan 

kemampuan literasi matematis siswa. 

Faktor yang menyebabkan pendekatan 

RME dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematis adalah prinsip pada 

RME yaitu penemuan kembali secara 

terbimbing. Prinsip ini menekankan 

“penemuan kembali” secara terbimbing. 

Melalui topik-topik tertentu yang 

disajikan, siswa diberi kesempatan yang 

sama untuk membangun dan menemukan 

kembali ide-ide dan konsep-konsep 

matematika. Setiap siswa juga diberi 

kesempatan yang sama untuk merasakan 

situasi dan mengalami masalah 

kontekstual yang memiliki berbagai 

kemungkinan solusi. Dalam prosesnya 

dapat diberikan bimbingan yang 

diperlukan. Jadi pembelajaran dimulai 

dengan masalah kontekstual atau 

real/nyata meski hanya dengan 

membayangkannya, dan selanjutnya 

melalui aktivitas siswa diharapkan dapat 

menemukan kembali sifat, definisi dan 

lainnya itu (Soejadi, 2007). Hal terakhir 

menunjukkan kesesuiannya dengan paham 

konstruktivisme kognitif oleh Piaget 

(Suyono dan Hariyanto, 2011: 108) yang 

meyakini bahwa pengetahuan tidak dapat 

ditransfer dari seseorang kepada orang lain 

tanpa aktivitas yang dilakukan sendiri oleh 

orang yang akan mengetahui pengetahuan 

tersebut. Selain konstruktivisme kognitif 

Piaget, pembelajaran dengan pendekatan 

RME pada penelitian ini juga 

menggunakan pembelajaran berkelompok 

sehingga sesuai pula dengan teori 

konstruktivisme sosial Vygotsky. Dampak 

dari gabungan penerapan konstrukstivisme 

kognitif dan sosial terhadap tujuan 

pendidikan adalah menghasilkan individu 
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atau anak yang memiliki kemampuan 

berpikir untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi (Suyono dan Hariyanto, 

2011: 122). Hal ini menjelaskan mengapa 

pencapaian akhir dan peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan RME lebih baik dibandingkan 

siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan biasa. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:  

Pencapaian dan peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan Realistic Mathematics 

Education lebih baik daripada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran biasa.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is the development of instructional material of linear course program. This type of 

research is development research. Data collection used by means of validation, observation, questionnaires, 

interviews and tests. Validation is performed to determine the validity and development of the Linear Program 

module. Obvervations, questionnaires and interviews were conducted to determine the practicality of developing 

the Linear Program module. The module of development result can be said to be quite valid because it meets the 

criteria of a good module, the development result module meets the criteria of practicality because the students 

give the assessment through questionnaire with a good enough score, based on test results prporsi and t test can 

be concluded that the module of development results in research This can be said to be effective in improving 

student learning outcomes 

 

Keywords:  Linear Programs, Modules, Mathematics 

.  
A. Pendahuluan 

Program Linear merupakan salah satu 

mata kuliah wajib yang dipelajari oleh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas Pancasakti Tegal 

dengan bobot 3 SKS. Berdasarkan 

pengalaman peneliti, dalam perkuliahan 

Program Linear ada kecenderungan 

mahasiswa kurang aktif sehingga ruh 

dalam proses pembelajaran seakan – akan 

tidak ada. Dalam menyelesaikan 

permasalahan, mahasiswa cenderung 

mengikuti langkah-langkah penyelesaian 

yang sudah digariskan dosen. Hal ini 

mungkin dikarenakan kemampuan 

mahasiswa dalam membuat model 

matematis  masih rendah. Salah satu faktor 

penyebab rendahnya kemampuan 

membuat model matematis adalah 

terbatasnya bahan ajar yang sesuai dengan 

kemampuan mahasiswa.  

Salah satu upaya yang bisa dilakukan 

agar kemampuan membuat model matematis 

semakin meningkat pada mata kuliah 

Program Linear adalah dengan 

mengembangkan bahan ajar yang berbasis 

realistik yang sesuai dengan kondisi 

mahasiswa. Tujuan pengembangan bahan 

ajar ini adalah agar mahasiswa merasakan 

kemudahan dalam mempelajari mata kuliah  

 

 

Program Linear sehingga tujuan dari mata 

kuliah ini dapat tercapai.  

Berdasarkan permasalahan tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian tentang ” 

Efektifitas Modul  Program Linear Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Representasi 

Matematis”. 

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut. 

a. Apakah Modul hasil pengembangan 

telah memenuhi standar isi ? 

b.Apakah Modul hasil pengembangan 

efektif meningkatkan prestasi belajar 

matematika ? 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan 

rumusan masalah di atas adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah modul hasil 

pengembangan telah memenuhi standar 

isi 

b.Untuk mengetahui apakah modul hasil 

pengembangan efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 
 

B. Metode 

Tahapan penelitian yang  dilakukan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan Informasi 

Tahap  ini  dilakukan  guna melihat  

gambaran  kondisi  di  lapangan yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar 

Program Linear di Universitas Pancasakti 

Tegal, kemudian menganalisis 

permasalahan. Proses  yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis buku-buku teks Program 

Linear untuk melihat kesesuaian isi 

buku dengan standar  kompetensi  dan  

kompetensi  dasar  yang  harus dicapai  

mahasiswa. 

b. Melakukan wawancara terhadap 

mahasiswa mengenai hambatan atau 

problematika dalam memahami dan 

menguasai materi Program Linear. 

c. Mereview  literatur  yang  terkait  

dengan  pengembangan  bahan  ajar, 

khususnya tentang modul 

2. Tahap perancangan (design) 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Membagi modul dalam beberapa bab 

yaitu bab 1 tentang sejarah program 

linear, bab 2 tentang konsep dasar 

program linear, bab 3 tentang Metode 

Grafik, bab 4 tentang metode 

simpleks, bab 5 tentang metode 

simpleks yang direvisi, dan bab 6 

tentang analisis sensitivitas.  

b. Masing-masing  modul  berisi  standar  

kompetensi,  kompetensi dasar,  

tujuan  pembelajaran,  kegiatan  

belajar (uraian  dan  contoh,  latihan, 

rangkuman, tes formatif, umpan 

balik), kunci jawaban. 

3. Tahap Pengembangan Bentuk Awal 

Produk 

Setelah  desain  selesai  dirancang  

kemudian  dilakukan  tahap validasi. Ada 

2 macam validasi yang digunakan pada 

modul, yaitu:  

a. validitas isi yaitu apakah modul telah 

dirancang sesuai dengan silabus mata 

kuliah.  

b. validitas  konstruk  yaitu  kesesuaian  

komponen-komponen  modul dengan 

indikator-indikator yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 1. Aspek Validasi Modul 
No Aspek 

1 Tujuan 

2 Rasional 

3 Isi modul 

4 Karakteristik modul 

5 Kesesuaian 

6 Bahasa 

7 Bentuk fisik 

8 Keluwesan 

 

4. Tahap uji lapangan dan revisi produk 

Setelah  tahap  validasi dilakukan,  

modul  ini  direvisi  dan  selanjutnya 

ujicobakan,  untuk mengetahui  tingkat  

praktikalitas  dan  efektifitas.  Uji coba 

dilakukan  dalam  pembelajaran  Program 

Linear mahasiswa pendidikan matematika 

semester III.B Universitas Pancasakti 

Tegal. Uji  coba  ini,  akan  diamati  

aktivitas  dan  hasil  belajar mahasiswa  

untuk mengetahui  tingkat  efektifitas  

produk yang  telah  dikembangkan.  Pada 

pembelajaran,  diberi  angket  praktikalitas  

untuk mengetahui  tingkat praktikalitas 

modul.   

5. Revisi produk akhir 

Setelah diujicobakan untuk 

mendapatkan efektifitas dan praktikalis,  

kegiatan  dipusatkan  untuk  mengevaluasi 

atau merevisi produk (versi  ujicoba)  

dapat  digunakan  sesuai  dengan  harapan.  

Instrumen  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah  lembar validasi, 

lembar observasi, angket, dan pedoman 

wawancara. 

1. Lembar validasi 

Lembar validasi yang digunakan 

adalah lembar validasi modul, lembar 

validasi satuan acara perkuliahan, dan 

lembar validasi wawancara 

mahasiswa. 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai 

proses pembelajaran mahasiswa 

dengan penggunaan modul yang telah 

dikembangkan 
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3. Angket 

Angket digunakan untuk mendapatkan 

data kepraktisan dari penggunaan 

modul yang telah dikembangkan. 

4. Pedoman wawancara 

Wawancara digunakan untuk 

mendapatkan data kepraktisan dari 

penggunaan modul yang telah 

dikembangkan. 

5. Tes 

Tes digunakan untuk menguji 

kemampuan representasi matematis 

mahasiswa mengenai Program Linear 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Tabel 2. Ringkasan Hasil validasi Modul 

No Indikator 

Nilai Validator Rata 

rata 

Ket 

I II III   

1 Identitas 4 3 3 3,33 Valid 

2 Standar kopetensi 

dan kompetensi 

dasar 

3 3 4 3,67 Valid 

3 Kesesuaian 

tujuan 

pembelajaran dg 
standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

3 3 3 3 Valid 

4 Tujuan 
pembelajaran 

mendudkung 

standar 
kompetensi dan 

kompetensi dasar 

3 3 4 3 Valid 

5 Penjabaran  

tujuan memenuhi 
unsure problem 

solving 

3 2 3 2,66 Cukup 

Valid 

6 Indikator 
pencapaian  

standar kopetensi 

dan kopetensi 
dasar 

3 4 3 3,33 Valid 

7 Memuat materi 

yang sesuai 

dengan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

4 3 3 3,33 Valid 

8 Peta konsep telah 

dijabarkan 
dengan baik 

3 2 2 2,33 Cukup 

Valid 

9 Kesesuaian isi 

dengan tujuan 
pembelajaran 

3 4 3 3,33 Valid 

10 Kebenaran 

konsep 

3 4 2 3 Valid 

11 Urutan konsep 4 3 3 3,33 Valid 

12 Keterbacaan atau 
Bahasa modul 

4 3 3 3,33 Valid 

13 Komponen 

kegrafisan dalam 

modul 

3 2 2 2,33 Cukup 

Valid 

14 Pemanfaatan 
bahasa secara 

4 3 3 3,33 Valid 

efektif dan 

Efisien 

15 Kelengkapan 
modul sebagai 

bahan ajar 

3 2 3 2, 
67 

Cukup 
Valid 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa validator secara umum memberikan 

penilaian diatas nilai 2 untuk semua 

indikator sehingga dari tiga validator 

menyatakan kelimabelas indikator untuk 

modul hasil pengembangan semuanya 

berkriteria cukup valid sampai valid. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa modul 

hasil pengembangan telah memenuhi 

standar isi 

 

Tabel 3. Deskripsi Data Prestasi Belajar 

Matematika Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

No Ukuran 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas Kontrol 

1 
Mean 

72,9032 66,4516 

2 
Median 

70 65 

3 
Modus 

70 70 

4 Standar 

Deviasi 
10,3902 12,4628 

5 
Varian 

107,957 155,323 

6 
Max 

95 95 

7 
Min 

50 45 

       Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata prestasi belajar matematika 

pada kelas eksperimen lebih besar dari 

pada kelas kontrol, meskipun memiliki 

modus yang sama yaitu 70. 

2. Pembahasan 

Modul hasil pengembangan dalam 

penelitian ini sudah memuat unsur-unsur 

yang menjadi karakteristik suatu 

pembelajaran yang dianggap baik oleh 

beberapa pakar yang kompeten dalam 

masalah ini. Modul yang dikembangkan 

sudah memuat unsur identitas, petunjuk 

umum yaitu kompetensi dasar, pokok 

bahasan, indikator pencapaian, referensi, 

strategi pembelajaran, lembar kegiatan 

pembelajaran, petunjuk bagi mahasiswa, 

dan evaluasi, kemudian isi modul atau 

materi modul yang sesuai dengan 

kompetensi dasar, peta konsep yang 

dijabarkan dengan begitu baik. Selain itu 
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dari segi bahasa modul ini dapat dikatakan 

efektif dan efisien serta kelengkapan 

modul sesuai dengan tujuan penelitian 

pengembangan Pernyataan tersebut 

di atas sejalan dengan penilaian yang 

dilakukan oleh tim validator, dimana nilai 

rata-rata total dari tim validator dari setiap 

aspek pada modul adalah 3,23. Nilai ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

modul ini berkriteria cukup valid, sehingga 

cukup layak dipakai dalam pembelajaran 

dalam suatu acara perkuliahan. 

Tidak semua indikator dilakukan 

revisi, hanya beberapa bagian yang 

mendapat perhatian Tim Validator. 

Pembahasan contoh soal yang dirasakan 

kurang mudah dipahami mahasiswa karena 

ada beberapa langkah perhitungan yang 

dilewatkan, direvisi dengan melengkapi 

langkah-langkah prnyelesaian sehingga 

mahasiswa dapat memahami penyelesaian 

contoh soal tersebut meskipun dosen tidak 

menjelaskan lagi permbahasan soal contoh 

ini. Masukan lain berkaitan dengan soal 

latihan. Revisi revisi lainnya terkait 

dengan masukan Tim Validator adalah 

karena kesalahan penulisan dalam 

pengetikan. Meskipun banyak revisi sudah 

dilakukan akan tetapi karena keterbatasan 

jumlah Tim Validator  sangat 

memungkinkan bila dalam perjalanannya 

nanti diketahui ada kekurangan yang baru 

diketahui kemudian, namun secara umum 

dapat dikatakan modul ini cukup valid dan 

sudah memenuhi standar isi 

Hasil penelitian diperoleh bahwa 

prestasi belajar matematika berdasarkan 

hasil dari uji proporsi satu pihak kanan 

pada kelas eksperimen mencapai target 

yaitu prestasi belajar matematika pada 

kelas tersebut yang mencapai KKM (70)  

sebesar 83,9% sehingga dapat dikatakan 

kelas tersebut tuntas. Berdasarkan uji t 

pasangan diperoleh thitung  ≠ ttabel yaitu 

7,888 ≠ 2,05 sehingga ada perbedaan 

prestasi belajar matematika antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu, 

berdasarkan uji t pihak kanan diperoleh 

thitung  > ttabel yaitu 2,214 > 1,699 sehingga 

prestasi belajar matematika kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa modul 

hasil pengembangan efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 
 

D. Kesimpulan 
1. Simpulan 

a. Secara umum dapat dikatakan 

modul ini cukup valid karena 

sudah memenuhi kriteria-kriteria 

modul yang baik. 

b. Secara umum mahasiswa dapat 

mengambil manfaat dari modul 

ini, karena mereka tidak lagi 

konsentrasi untuk mencatat apa 

yang dijelaskan dosen karena 

penjelasan yang ada dalam modul 

sudah dapat langsung dipahami 

oleh mahasiswa.  

c. Berdasarkan hasil uji prporsi 

maupun uji t dapat disimpulkan 

bahwa modul yang dikembangkan 

dalam penelitian ini dapat 

dikatakan efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar 

2. Saran 

a. Output dari penelitian ini yaitu 

berupa modul  

b. Perlunya pengembangan lebih 

lanjut agar modul tersebut dapat 

mengikuti perkembangan 

kurikulum yang berlaku dan 

menjadi lebih praktis dan efisien 
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ABSTRACT 
This study aims to see the relationship between self regulated learning with students' mathematical 

understanding ability. This research was conducted on the students of class XI MM SMK GaluhRahayuCiamis. 

The sample consists of 30 students. The research instrument consisted of a questionnaire of self regulated 

learning and a matter of students' comprehension ability. The research method using product moment 

correlation test to see the strength of the relationship and t test to test the hypothesis. Based on the result of data 

analysis the correlation value is 0.674 with medium criterion. The results of data analysis also found that the 

significance value of 0.000 less than 0.05 thus it can be concluded that there is a relationship betweenself 

regulated learning with students' mathematical understanding ability 

 
Keywords : Self Regulated Learning, mathematical understanding ability 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan upaya sadar 

dan terencana yang mengrahkan siswa 

sehingga terjadi perubahan sikap dan 

prilaku pada diri siswa tersebut. 

Permasalahan pendidikan tidak lepas dari 

permasalahan guru maupun siswa. 

Rubenstein & Thompson (Sumardyono, 

2004: 31) mengingatkan:In general,  

teachers must be aware of the difficulties 

that symbolism creates for students. 

Symbolism is a form of mathematical 

language that is compact, abstract, 

specific, and formal.....Therefore, 

opportunities to use that language should 

be reguler, rich, meaningful, and 

rewarding. Guru harus menyadari 

kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar 

mengenai simbol, karena symbol 

merupakan bagian dari keabstrakan 

matematika.  Sehingga perlu adanya suatu 

pembaharuan dalam proses pembelajaran 

agar kesan abstrak dalam matematika tidak 

terlalu menonjol dan siswa dapat lebih 

belajar secara nyaman. Namun kenyataan 

di lapangan, guru masih mengalami 

kesulitan bagaimana melaksanakan 

pembelajaran yang dapat membuat 

nyaman siswa di dalam kelas. Contoh 

sederhana adalah kemampuan siswa dalam 

memahami materi pada mata pelajaran 

matematika yang masih rendah. Aspek 

yang perlu menjadi perhatian adalah 

pemahaman matematik siswa. 

 

Pemahaman matematik peserta didik 

adalah tingkat pengetahun peserta didik 

tentang konsep-konsep algoritma dan 

kemahiran peserta didik menggunakan 

strategi penyelesaian soal atau masalah 

yang disajikan. Dalam pembelajaran 

matematika, pemahaman yang dimaksud 

adalah pemahaman terhadap suatu konsep 

matematika dimana peserta didik harus 

mempunyai pengetahuan terhadap konsep 

tersebut setelah proses pembelajaran 

berlangsung. 

Bani (2011: 13) Kemampuan 

pemahaman matematis adalah salah satu 

tujuan penting dalam pembelajaran, 

memberikan pengertian bahwa materi-

materi yang diajarkan kepada siswa bukan 

hanya sebagai hafalan, namun lebih dari 

itu dengan pemahaman siswa dapat lebih 

mengerti akan konsep materi pelajaran itu 

sendiri. Pemahaman matematis juga 

merupakan salah satu tujuan dari setiap 

materi yang disampaikan oleh guru, sebab 

guru merupakan pembimbing siswa untuk 

mencapai konsep yang diharapkan 

Skemp (Sumarmo, Utari, 2010:5) 

menggolongkan pemahaman dalam dua 

jenis, yaitu: 1) Pemahaman Instrumental 

:hafal konsep atau prinsip tanpa kaitan 

dengan yang lainyya, dapat menerapkan 

rumus dalam perhitungan sederhana, dan 

mengerjakan perhitungan secara 

algoritmik. 2) Pemahaman Relasional 

mailto:eriksantoso.math07@gmail.com
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:mengkaitkan suatu konsep atau prinsip 

dengan konsep atau prinsip yang lainnya. 

Dua indicator ini merupakan indicator 

yang dapat dijadikan pengukuran dalam 

mengukur kemampuan pemahaman 

matematik siswa.  

Hal lain yang menjadi perhatian guru 

adalah kemandirian belajar siswa. 

Pentingnya kemandirian tidak bias 

terpisahkan dari kemampuan siswa. 

Penelitian-penelitian sebelumnya bahwa 

menegaskan adanya pengaruh kemandirian 

belajar siswa terhadap kemampuan siswa 

dalam memahami materi matematika. Hal 

ini berdasar karena siswa yang memiliki 

kemandirian belajar yang baik dapat 

mengorganisasi pekerjaannya secara baik 

dibaindingkan siswa yang kurang memiliki 

kemandirian belajar yang baik. Demikian 

pula pendapat Yang (Sumarmo, 2004: 2) 

siswa yang memiliki kemandirian belajar 

yang tinggi cenderung belajar lebih baik 

dalam pengawasannya sendiri dari pada 

dalam pengawasan program; mampu 

memantau, mengevaluasi, dan mengatur 

belajarnya secara efektif; menghemat 

waktu dalam menyelesaikan tugasnya; dan 

mengatur belajar dan waktu secara efisien 

Knain dan Turmo (2000) yang 

dimaksud kemandirian belajar adalah suatu 

proses yang dinamik dimana siswa 

membangun pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap pada saat mempelajari konteks 

yang spesifik. Untuk itu siswa perlu 

memiliki berbagai strategi belajar, 

pengalaman menerapkannya dalam 

berbagai situasi, dan mampu merefleksi 

secara efektif. Kemudian, Wolters, 

Pintrich, dan Karabenick (2003) 

menegaskan bahwa kemandirian belajar 

adalah suatu proses konstruktif dan aktif 

dimana siswa menentukan tujuan dalam 

belajar, dan mencoba untuk memonitor, 

mengatur, dan mengendalikan kognisi, 

motivasi, dan perilaku dengan dibimbing 

dan dibatasi oleh tujuan dan karakteristik 

kontekstual dalam lingkungan. 

Berdasrakan uraian tersebut peneliti 

melaksanakan penelitian dengan tujuan 

mencari hubungan antara kemandirian 

belajar dengan kemampuan pemahaman 

matematik siswa. 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam Penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian adalah siswa kelas 

XIMM di SMK Galuh Rahayu Ciamis 

yang sedang melaksanakan pembelajaran 

semester dua/genap, tahun 

ajaran2016/2017. Jumlah siswa adalah 30 

siswa. Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yang  bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kemandirian belajar 

siswa terhadap kemampuan pemahaman 

matematik. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dengan pendekatan korelatif. 

Teknik pengumpuan data yang peneliti 

lakukan adalah menggunakan instrument. 

Untuk mengumpulkan data yang 

dingingkan peneliti melaksanakan tes 

pemahaman matematiks siswa serta angket 

kemandirian belajar siswa 

 

C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dititik beratkan 

terhadap kemandirian belajar siswa dan 

kemampuan pemahaman matematik siswa. 

Angket kemandirian belajar dibuat 

sebanyak 35 pernyataan dengan indicator 

inisiatif belajar, mendiagnostik kebutuhan 

belajar, menetapkan tujuan pembelajaran, 

memandang kesulitan sebagai tantangan, 

mencari sumber belajar yang lain serta 

mengevaluasi hasil belajar dan konsep diri. 

Sedangkan kemampuan pemahaman 

matematik terdiri dari soal dengan skor 

maksimum tiap soal adalah 4 dan 

banyaknya soal sebanyak 5 buah soal. 

Angket disebarkan kepada 30 siswa 

begitu juga dengan soal yang diberikan 

kepada siswa pula. Angket sebelum 

diujivalidat dan reliabilitasny asebanyak 

35 pernyataandan 4 pernyataan tidak valid 

sehingga yang digunakan dalam penelitian 

sebanyak 31 pernyataan. Semua soal 

memnuhi kriteria valid sehingga semua 

soal dapat digunakan dalam penelitian. 

Berikut ini diberikan data secara deskriptif 
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mengenai kemandirian belajar siswa dan kemampuan pemahaman matematik siswa.   

 

Tabel 1 kemandirian belajar dan 

kemampuan pemahaman matematik siswa 

 

Hasil tersebut memberikan gambaran 

bahwa skor rata-rata kemandirian belajar 

adalah 77.067 jika dibandingkan dengans 

kor total atau skor maksimum sebanyak 31 

pernyataan kemudian dikalikan 5 

banyaknya alternative pernyataan maka 

didapat skor total sebebas 155. Oleh 

karenai tu 77.067 berada pada criteria 

sedang. Sedangkan skor rata-rata 

kemampuan pemahaman matematika 

siswa adalah 13.8 jika dibandingkan 

dengan skor maksimum untuk soal tes 

kemampuan pemahaman matematik 

sebesar 20 maka skor tersebut masih perlu 

ditingkatkan.  

Data tersebut kemudian dianalisis dan 

dihitung korelasinya serta nilai 

signifikansinya menggunakan SPSS 

sebagai alat bantu. Analisis telah dilakukan 

didapat nilai korelasi antara kemandirian 

belajar dengan kemampuaman pemahaman 

matematik adalah 0.674 dengan criteria 

sedang. Kriteria sedang ini 

menggambarkan bahwa siswa yang meiliki 

kemandirian belajar yang baik cenderung 

memiliki kemampuan pemahaman 

matematik siswa yang baik pula. Nilai 

signifikansi sebagai uji hipotesis adalah 

0.000 dengan dimikian terdapat hubungan 

antara kemandirian belajar dengan 

kemampuan pemahaman matematik siswa. 

 

Kesimpulan tersebut memberikan 

gambaran bahwa kemandirian belajar 

merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematik siswa. Siswa yang 

memiliki kemandirian belajar yang baik 

relative dapat mengatur dan mengordinasi 

setiap aktivitas belajarnya dengan baik. 

Hal lain yang juga cukup menarik adalah 

bahwa siswa dengan kemandirian belajar 

yang baik mampu mengevaluasi hasil 

pembelajaran yang didapat. Ini 

menunjukan bahwa kemandirian belajar 

berperan penting dalam pengembangan 

kemampuan pemahaman matematik siswa.  

Kemampuan pemahaman matematik 

siswa yang diukur dalam penelitian ini 

adalah kemampuan pemahaman dengan 

indicator instrumental danr elasional. 

Instrumental adalah siswa mampu 

menjawab soal secara algoritma sederhana 

dan relasional adalah siswa mampu 

menjawab soal yang berkorelasi dengan 

soal lain diluar materi yang sedang 

diajarkan. 

Tillmann dan Weiss (2000) bahwa 

siswa dikatakan mandiri dalam 

belajar,berarti yang bersangkutan memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

yang meningkatkan dan memfasilitasi 

belajar selanjutnya dan juga mengabstraksi 

pengetahuan yang diperoleh untuk dapat 

ditransfer pada situasi belajar yang lain. 

Teori tersebut dapat memberikan 

gambaran bahwa siswa yang memiliki 

kemadiran belajar yang baik akan mampu 

mengembangkan kemampuannya melalui 

pengetahuannya. Pengetahuan yang 

dikembangkan akan mampu memberikan 

sumbangan terhadap kemampuan siswa 

dalam memahami materi yang sedang 

diajarkan dengan demikian siswa dengan 

kemandirian belajar yang cukup baik dapat 

mampu mengembangkan konsep materi 

yang dia pumya sehingga berimplikasi 

terhap kemampuan pemahaman 

matematiknya.  

 

 

Kemandirian 

Belajar 

Pemahaman 

Matematik 

N 30 30 

Range 28 10 

Minimum 65 10 

Maximum 93 20 

Sum 2312 414 

Mean 77,066667 13,8 

Std. 

Deviation 7,4367834 2,975764173 

Variance 55,305747 8,855172414 



Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 
Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 
 

69 
 

D.  Kesimpulan 

Hasil penelitian dan analisis data 

didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara kemandirian belajar siswa 

dengan kemampuan pemahaman 

matematik siswa. Nilai korelasinya adalah 

0.674 dengan criteria sedang. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is improve the learning outcomes of differential equations by applying active 
learning type every one is a teacher here (ETH) for students of Mathematics Education Bung Hatta 
University. The type of research is classroom action research. The research was conducted from April 27, 
2017 to May 18, 2017 in the course class of Mathematics Education Bung Hatta University.. The research 
was conducted in 2 cycles consisting of 4 stages, namely planning, action implementation, observation 
and reflection. In cycle I obtained the percentage of students who have a minimum value equivalent to C + 
is 6.67%, while in cycle II is 46.67%. Conclusion  of research is the application of active learning type ETH 
can improve student outcomes learning of Mathematics Education Program FKIP University Bung Hatta 
in the course of differential equations. 
 
Keywords: learning outcomes, active learning. 
 

A. Pendahuluan 

Mahasiswa fakultas keguruan harus 

memiliki penguasaan yang baik terhadap 

materi dan kemampuan yang baik untuk 

menyampaikan materi tersebut pada orang 

lain atau siswanya kelak. Berdasarkan 

pengalaman peneliti mengajar mata kuliah 

Pengantar Dasar Matematika, Persamaan 

Diferensial dan Matematika Keuangan di 

Program Studi Pendidikan Matematika, 

mahasiswa cendrung hanya mendengarkan 

apa yang peneliti paparkan. Ketika peneliti 

meminta mahasiswa untuk membaca 

terlebih dahulu di rumah materi yang akan 

dipelajari dari buku sumber dan akan 

memunculkan pertanyaan untuk materi 

yang tidak dipahami pada saat 

perkuliahan, hampir semua mahasiswa 

tidak ada yang bertanya. Hal ini terjadi 

karena mereka tidak terbiasa untuk aktif, 

baik dalam bertanya maupun menjawab 

pertanyaan. Mahasiswa yang mau 

membaca dan mengerjakan latihan hanya 

sekitar 15% dan hasil belajar persamaan 

diferensial mahasiswa pada semester 

genap 2013/2014, hanya 34% mahasiswa 

yang memiliki nilai cukup baik (C+ ke 

atas).  

 

Untuk mengatasi masalah di atas 

peneliti telah melakukan penelitian 

tindakan kelas pada tahun 2015 dengan 

menerapkan model pembelajaran 

kolaboratif teknik Round Robin pada mata 

kuliah Persamaan Diferensial. Penelitian 

tersebut sudah dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dan hasil belajar 

mahasiswa, yaitu sudah 73% mahasiswa 

yang aktif dan 50% mahasiswa yang 

memperoleh nilai cukup baik, namun 

untuk hasil belajar penelitian tersebut 

belum mencapai indikator/target 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 65%. 

Untuk itu, pada tahun 2017 ini peneliti 

ingin menerapkan pembelajaran aktif yang 

dapat meningkatkan hasil belajar mereka, 

yaitu pembelajaran aktif tipe every one is a 

teacher here (ETH).  

Menurut Suprijono (2014) 

“Pembelajaran Aktif Tipe ETH merupakan 

cara tepat untuk mendapatkan partisipasi 

kelas secara keseluruhan maupun 

individual’. Langkah-langkah 

pembelajaran aktif tipe ETH menurut 

Silberman (2013) adalah: a) Bagikan 

kartu indeks kepada tiap siswa. 
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Perintahkan siswa untuk menuliskan 

pertanyaan yang mereka miliki tentang 

materi belajar yang tengah dipelajari di 

kelas; b) Kumpulkan kartu, kemudian 

kocoklah, dan bagikan satu-satu kepada 

siswa. Perintahkan siswa untuk membaca 

dalam hati pertanyaan atau topik pada 

kartu yang mereka terima dan pikirkan 

jawabannya; c) Tunjuklah beberapa siswa 

untuk membacakan kartu yang mereka 

dapatkan dan memberikan jawabannya; d) 

Setelah memberikan jawaban, perintahkan 

siswa lain untuk memberi tambahan atas 

apa yang dikemukakan oleh siswa yang 

membaca kartunya itu dan e) Lanjutkan 

prosedur ini bila waktunya 

memungkinkan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran aktif 

tipe ETH mahasiswa dilatihkan untuk 

mampu menjelaskan apa yang 

dipahaminya terlepas salah atau benarnya, 

jika yang dipahami salah maka terbuka 

peluang bagi mahasiswa yang lain menjadi 

guru untuk menjelaskan yang benarnya. 

Secara keseluruhan pembelajaran tipe ini 

akan dapat meningkatkan aktivitas dan 

pemahaman mahasiswa karena setiap 

mahasiswa akan mendapatkan giliran 

untuk berperan menjadi guru. Selain itu, 

dengan diterapkannya pembelajaran aktif 

tipe ETH diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar persamaan diferensial 

mahasiswa program studi pendidikan 

matematika Universitas Bung Hatta. 
 

B. Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan dalam beberapa siklus, setiap 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Penelitian 

dilaksankan di kelas perkuliahan program 

studi pendidikan matematika FKIP 

Universitas Bung Hatta. Subyek penelitian 

adalah mahasiswa program studi 

pendidikan matematika yang mengikuti 

mata kuliah persamaan diferensisal dengan 

peneliti yang berjumlah 30 orang. 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini 

adalah persentase mahasiswa yang 

memiliki nilai minimal cukup baik pada 

matakuliah persamaan diferensial 

mencapai 70 %. 

Prosedur penelitian terdiri dari empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Kegiatan 

pada tahap perencanaan adalah 

mempersipakan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan tindakan, 

seperti mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan 

menyiapkan soal untuk tes akhir. 

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan 

tindakan yang terdiri dari kegiatan awal 

pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

Pada kegiatan awal pembelajaran, 

peneliti membuka pelajaran dengan 

mengingatkan mahasiswa tentang materi 

sebelumnya dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan tahapan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, peneliti membagi 

mahasiswa menjadi dua kelompok, setelah 

itu peneliti membagikan kartu indeks dan 

meminta mahasiswa menuliskan 

pertanyaan tentang materi yang dipelajari 

selama lima menit. Selanjutnya, peneliti 

mengumpulkan kartu indeks per kelompok 

dan menukarkan kartu indeks kelompok 

pertama dengan kelompok kedua. Setelah 

itu, peneliti membagikan kartu indeks 

kepada seluruh mahasiswa sehingga tidak 

ada mahasiswa yang mendapatkan 

pertanyaan yang sama dengan 

pertanyaannya. Seterusnya, mahasiswa 

menjawab pertanyaan yang mereka dapat 

selama 20 menit. Setelah waktunya habis, 

semua kartu indeks dikumpulkan ke 

peneliti dan peneliti memilih kartu indeks 

secara acak serta mahasiswa yang terpilih 

menyebutkan pertanyaan yang ia dapat dan 

menjelaskan jawabannya. Jika mahasiswa 

tersebut tidak bisa menjawab dengan 

benar, maka peneliti akan meminta 

mahasiswa lain untuk menjawabnya. Jika 

tidak ada mahasiswa yang bisa 

menjawabnya, maka peneliti akan 
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mengarahkan mahasiswa dengan 

memunculkan pertanyaan yang 

memancing ke jawaban tersebut. Jika 

masih tidak ada mahasiswa yang bisa 

menjawabnya, maka peneliti yang akan 

menjelaskannya. Selanjutnya, pada 

kegiatan penutup peneliti bersama 

mahasiswa menyimpulkan materi 

perkuliahan dan peneliti mengingatkan 

mahasiswa untuk membaca dan 

mempelajari materi selanjutnya di rumah. 

Selanjutnya adalah tahap observasi. 

Observasi dilakukan oleh satu orang 

observer, yaitu untuk mengamati aktivitas 

dosen. Dosen disini adalah anggota tim 

peneliti. Observer adalah ketua tim 

peneliti. Tugas observer disepakati dan 

dirumuskan bersama. Tahap terakhir 

adalah refleksi. Refleksi dilakukan 

berdasarkan hasil analisis dari tes akhir 

setiap siklus dan dilaksanakan bersama 

seluruh tim untuk mengevaluasi apakah 

pelaksanaan tindakan sudah sesuai dengan 

target capaian yang telah dirumuskan. Jika 

target belum tercapai maka dikaji apa 

permasalahannya dan tindakan perbaikan 

pada siklus berikutnya. 
  

C. Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan 

setelah ujian tengah semester genap tahun 

akademik 2016/2017 yaitu pada hari 

Kamis tanggal 27 April 2017 dan berakhir 

pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017. 

Pelaksanaan pada rentang waktu tersebut 

terdiri dari 2 siklus. Pelaksanaan tindakan 

dilakukan oleh anggota tim peneliti. 

1. Deskripsi Siklus I 

Pelaksanaan pada siklus pertama 

terdiri dari tiga pertemuan. Pertemuan 

pertama dengan materi persamaan 

diferensial linear homogen dan persamaan 

diferensial linear tak homogen, pertemuan 

kedua dengan materi persamaan 

diferensial linear tak homogen lanjutan 

dan pertemuan ketiga dengan materi kuis 

akhir siklus pertama. Tahap perencanaan 

pada  siklus pertama dimulai dengan 

mempersiapkan RPP untuk dua pertemuan 

dan membuat soal tes akhir siklus pertama 

serta mempersiapkan instrumen untuk 

observasi pelaksanaan suklus pertama.  

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. 

Untuk pertemuan pertama, pada kegiatan 

awal peneliti membuka pelajaran dengan 

menanyakan kepada mahasiswa apakah 

ada yang mau ditanyakan sehubungan 

dengan materi pada pertemuan 

sebelumnya.  Disini tidak ada mahasiswa 

yang bertanya. Setelah itu, peneliti 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

menjelaskan pelaksanaan pembelajaran 

aktif tipe ETH.  

Pada kegiatan inti, peneliti meminta 

mahasiswa duduk menjadi dua kelompok 

dan membagikan kartu indeks serta 

meminta mahasiswa menuliskan 

pertanyaannya. Selanjutnya, peneliti 

meminta semua mahasiswa 

mengumpulkan kartu indeksnya dan 

membagikan kartu indeks tersebut kepada 

seluruh mahasiswa serta memastikan tidak 

ada mahasiswa yang mendapatkan 

pertanyaan yang sama dengan 

pertanyaannya. Selanjutnya, peneliti 

meminta semua mahasiswa menjawab 

pertanyaan yang ada pada kartu indeks 

masing-masing selama 20 menit. Setelah 

waktunya habis, peneliti meminta 

mahasiswa mengumpulkan kartu indeks. 

Selanjutnya, peneliti meminta mahasiswa 

maju ke depan kelas untuk membacakan 

pertanyaan dan menjelaskan jawabannya.   

Mahasiswa yang dipilih adalah Nendy 

Gusrianti, Puput Famiza Putri, Elsa Fistga 

Safitri, Sarah Amalia dan Yani Andriani. 

Pada pertemuan ini, pada dasarnya semua 

mahasiswa yang tampil mampu menjawab 

pertanyaan yang mereka peroleh, hanya 

saja mereka masih malu dan ragu untuk 

mempresentasikan jawabannya. 

Akibatnya, peneliti selalu memberikan 

penegasan ditengah-tengah presentasi 

mahasiswa, yaitu dengan bertanya kepada 

mahasiswa lain apakah jawaban yang 

ditulis oleh temannya sudah benar atau 

masih salah.  Pada kegiatan penutup 

mahasiswa bersama peneliti membuat 

kesimpulan tentang materi yang dipelajari 

dan peneliti mengingatkan mahasiswa 
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untuk membaca buku di rumah tentang 

materi untuk pertemuan selajutnya yaitu 

persamaan diferensial linear lanjutan. 

Untuk pertemuan kedua, pada kegiatan 

awal pembelajaran peneliti membuka 

pelajaran dengan menanyakan kepada 

mahasiswa apakah ada yang mau 

ditanyakan sehubungan dengan materi 

pada pertemuan. Pada kesempatan ini 

masih tidak ada mahasiswa bertanya. Oleh 

karena itu peneliti memberikan motivasi 

kepada mahasiswa supaya mereka mau 

bertanya, yaitu dengan mengatakan bahwa 

”Bertanya akan membuat kita lebih paham 

dan orang yang bertanya tidak akan 

dimarahi”. Setelah itu, peneliti 

menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

mahasiwa mampu menentukan solusi 

umum persamaan diferensial linear tak 

homogen dengan metode invers operator, 

koefisien tak tentu dan variasi parameter,  

serta mengingatkan bahwa pembelajaran 

dilaksanakan dengan pembelajaran aktif 

tipe ETH.  

Pada kegiatan inti, peneliti melakukan 

langkah yang sama dengan kegiatan inti 

pertemuan pertama. Mahasiswa yang 

dipilih adalah Novika Putri Danita, Nadila 

Putri Shandi, Synta, Emly Yasril dan 

Ikhsan. Pada pertemuan ini, semua 

mahasiswa yang tampil pada dasarnya 

mampu menjawab pertanyaan yang 

mereka dapat, namun mereka masih saja 

ragu dan malu dalam menjelaskannya. 

Akibatnya, peneliti juga harus memberikan 

penegasan ditengah-tengah presentasi. 

Selain itu, Nadila Putri Shandi 

menjelaskan jawaban yang berbeda dari 

jawaban yang ada di buku sumber. Karena 

jawaban yang dijelaskan oleh Nadila 

berbeda, maka peneliti meminta 

mahasiswa lain untuk menjelaskan 

jawaban yang ada di buku sumber. Pada 

kesempatan ini, mahasiswa yang maju ke 

depan kelas adalah Putri Melya dan ia 

mampu mejelaskan jawaban yang ada di 

buku. Pada kegiatan penutup mahasiswa 

bersama peneliti membuat kesimpulan dan 

peneliti mengingatkan mahasiswa untuk 

membaca buku di rumah tentang materi 

untuk pertemuan selajutnya yaitu 

persamaan diferensial linear koefisien 

variabel. Pada pertemuan ketiga, peneliti 

malakukan tes akhir siklus pertama. 

Selanjutnya adalah tahap observasi. 

Pada tahap observasi diperoleh rata-rata 

persentase kualitas pengelolaan 

pembelajaran oleh dosen adalah 75%. 

Setelah tahap observasi, tahap selanjutnya 

adalah tahap refleksi. Karena persentase 

mahasiswa yang memiliki nilai minimal 

setara dengan C+ dari hasil siklus pertama 

adalah 6,67% maka penelitian harus 

dilanjutkan ke siklus kedua.  

Sebelum penelitian dilanjutkan ke 

siklus kedua maka perlu dilakukan refleksi 

terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus 

pertama dengan memperhatikan hasil 

observasi. Bedasarkan hasil observasi dan 

hasil diskusi dengan tim, maka perubahan 

yang direkomendasikan untuk perbaikan 

pada siklus kedua adalah pada saat 

mahasiswa mengumpulkan kartu indeks ke 

depan, mahasiswa langsung disuruh 

mengumpulkan kartu sesuai kelompok sub 

materi yang ada supaya peneliti bisa 

dengan mudah menunjuk mahasiswa yang 

akan maju ke depan kelas.  

2. Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian pada siklus 

kedua terdiri dari tiga pertemuan. 

Pertemuan pertama dengan materi 

persamaan diferensial linear orde-n, 

pertemuan kedua dengan materi sistem 

persamaan diferensial linear simultan dan 

pertemuan ketiga dengan materi tes akhir 

siklus kedua. Tahap perencanaan pada 

siklus kedua dimulai dengan 

mempersiapkan RPP untuk dua pertemuan 

dan membuat soal tes akhir siklus kedua 

serta menambahkan kegiatan yang 

direkomendasikan untuk perbaikan hasil 

refleksi siklus pertama.  

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan 

tindakan. Untuk pertemuan pertama, pada 

kegiatan awal peneliti membuka pelajaran 

dengan menanyakan kepada mahasiswa 

apakah ada yang mau ditanyakan 

sehubungan dengan materi sebelumnya 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran 
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serta menjelaskan pelaksanaan 

pembelajaran aktif tipe ETH. 

Pada kegiatan inti, peneliti melakukan 

langkah yang sama dengan kegiatan inti 

siklus pertama, hanya saja pada saat 

mahasiswa mengumpulkan kartu indeks 

yang telah selesai dijawab, mereka 

langsung mengumpulkannya secara 

berkelompok sesuai sub materi.  

Mahasiswa yang dipilih adalah Mia 

Audina, Wagi Mashitah, Nurfadila Ika, 

dan Ranti Mauliza. Pada pertemuan ini, 

semua mahasiswa mampu menjawab 

pertanyaan yang mereka dapat kecuali Mia 

Audina. Pertanyaan yang ia dapat yaitu 

”Apa maksudnya jika D  didefinisikan 

oleh ,
dz

d
D maka ,yxDy D

yyDx 2
D22 dst”. Oleh karena itu, 

peneliti meminta mahasiswa lain untuk 

membantunya, namun tidak ada yang 

bisasehingga peneliti menyuruh semua 

mahasiswa untuk mencoba menjawab 

pertanyaan tersebut selama 15 menit. 

Namun, masih tidak ada mahasiswa yang 

bisa menjawabnya. Karena itu, maka 

peneliti menjelaskan jawaban untuk 

,yxDy D sedangkan untuk yang 

selanjutnya peneliti meminta mahasiswa 

untuk menjawabnya yaitu Ranti Mauliza 

dan ia mampu menjawabnya. Pada 

kegiatan penutup mahasiswa bersama 

peneliti membuat kesimpulan dan peneliti 

mengingatkan mahasiswa untuk membaca 

buku di rumah tentang materi untuk 

pertemuan selajutnya.  

Pada pertemuan kedua, pada kegiatan 

awal peneliti melakukan langkah yang 

sama dengan pertemuan pertama dan 

disesuaikan dengan materi pertemuan 

kedua. Pada kegiatan inti, peneliti 

melakukan langkah yang sama dengan 

kegiatan inti siklus pertama, karena pada 

materi ini tidak ada sub materinya. 

Mahasiswa yang dipilih adalah Ikhsan dan 

Suci Ramadani. Pada pertemuan ini, 

peneliti hanya sedikit melakukan 

penegasan dan semua mahasiswa yang 

dipilih mampu menjawab pertanyaan yang 

mereka dapat. Pada kegiatan penutup 

mahasiswa bersama peneliti membuat 

kesimpulan dan peneliti mengingatkan 

mahasiswa untuk membaca buku di 

rumah. Pada pertemuan ketiga, peneliti 

malakukan tes akhir siklus kedua. 

Selanjutnya adalah tahap observasi. 

Pada tahap observasi diperoleh rata-rata 

persentase kualitas pengelolaan 

pembelajaran oleh dosen adalah 83,33%. 

Setelah tahap observasi, tahap selanjutnya 

adalah tahap refleksi. Karena persentase 

mahasiswa yang memiliki nilai minimal 

setara dengan C+ dari hasil siklus II adalah

%67,46  maka penelitian harus dilanjutkan 

ke siklus III. Namun, karena keterbatasan 

waktu pelaksanaan tindakan (semester 

genap sudah berakhir) maka penelitian 

dihentikan/dicukupkan pada siklus II saja. 

3. Pembahasan 

Secara umum pembelajaran aktif tipe 

ETH dapat maningkatkan aktivitas dosen 

dan hasil belajar mahasiswa. Persentase 

aktivitas dosen pada siklus pertama adalah 

75% dan pada pertemuan kedua adalah 

83,33%. Sedangkan hasil belajar adalah 

siklus pertama 6,67% dan siklus kedua 

46,67% mahasiswa sudah memperoleh 

nilai setara C+ ke atas.  
 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran aktif tipe  ETH 

dapat meningkatkan  hasil belajar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Bung Hatta 

pada mata kuliah persaman diferensial. 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 

dilakukan beberapa siklus sampai 

indikator keberhasilan tercapai. 
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PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS REFLEKTIF  UNTUK 
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 Abstract. This study is a development research based on 4-D model. The developed teaching material is a 

valid, effective and effective reflective-based module in Calculus I, which can help students learn independently 

by utilizing their previous experience or knowledge to improve students' mathematical abilities. This research 

consists of two stages of 4-D design, those are define and design stageThe analysis of the textbook used is 

Calculus and Analytical Sciences Leithold edition 5th edition volume 1, Edwin J. Purchell and Dale Van 

Verberg's ninth edition calculus, the result is that the language used is not suitable with the students' ability in 

the Khairun University Mathematics Education Department. Interviews with colleagues found that students still 

had constraints on basic mathematical abilities, such as on the properties of algebra and sequence properties. 

The result of the design stage has been modulated based on reflective-based module design. 

  

Keywords: module development, calculus 1, reflective based 

 

A. Pendahuluan 

 Kalkulus I memiliki konsep yang 

sudah dianggap baku (Warsoma dan 

Wono, 2007) artinya dalam kurun waktu 

yang cukup lama tidak mengalami 

perubahan,  sehingga yang dapat direvisi 

adalah cara penyajian materi dalam proses 

perkuliahan  dan melalui bahan ajar.  

Kalkulus I disamping  merupakan 

matakuliah wajib tahun pertama pada 

beberapa program studi jurusan MIPA di 

FKIP Universitas Khairun, juga sebagai 

matakuliah prasyarat untuk matakuliah 

lanjutan seperti Kalkulus II, kalkulus 

Lanjut, Metode Numerik, dan Analisi Riil 

1. Secara teori konsep kalkulus  sudah 

diperkenalkan pada jenjang pendidikan 

sebelumnya yakni Sekolah Menengah Atas 

(SMA) , sehingga  pemahaman mahasiswa 

tentang konsep kalkulus haruslah tinggi. 

 Kenyataannya bahwa kemampuan 

mahasiswa pada mata kuliah kalkulus 

masih jauh dari yang diharapkan,   

sebagaimana data yang diperoleh untuk 97 

mahasiswa Program  Studi Pendidikan 

Matematika tahun pelajaran 2014/2015 

yang disajikan pada tabel 1 berikut: 

 

 

 

Tabel 1. Kemampuan matematis 

Mahasiswa  Program Studi Pendidikan    

Matematika Universitas Khairun Tahun  

Pelajaran 2014/2015  pada Mata kuliah 

Kalkulus I  
Nilai Jumlah Persentase 

A 9 9,28 

AB 10 10,31 

B 13 13,40 

BC 15 15,46 

C 35 36,08 

D 7 7,22 

E 8 8,25 

Jumlah 

Mahasiswa 

97 100 

Sumber: Prodi Pendidikan Matematika 

  

 Data pada tabel 1.1 terlihat bahwa  

mahasiswa yang memperoleh skor kurang 

dari 65 (kategori  BC, C, D dan E) yakni 

sebanyak 65 orang mahasiswa  dengan 

persentasi 64,01%, sedangkan mahasiswa 

yang memperoleh skor  di atas 65 

(kategori A, AB dan B) sebanyak 32 orang 

dengan persentasi   32,99%. Artinya 

bahwa kemampuan mahasiswa pada 

perkuliahan kalkukus I  masih lemah, 

karena kebanyakan mahasiswa 

memperoleh nilai C (cukup). Hal ini 

mengindikasikan bahwa  ada sebuah 

mailto:tmarwia@gmail.com
mailto:soleman.saidi@gmail.com
mailto:adhinku@gmail.com
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kondisi yang dianggap /dipandang keliru 

atau tidak cocok dalam proses perkuliahan 

pada mata kuliah kalkulus I. 

Berdasarkan pengamatan peneliti  metode 

mengajar yang digunakan pada 

perkuliahan kalkulus I adalah metode 

ceramah dimana dosen berperan aktif 

sebagai penyampai informasi dan 

mahasiswa sebagai pendengar, dianggap 

kurang cocok dengan karakteristik 

matakuliah serta menghilangkan 

kemandirian mahasiswa dalam belajar.  

Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya 

motivasi mahasiswa untuk belajar serta 

buku teks yang dalam pembelajaran 

kurang komunikatif dalam pandangan 

mahasiswa. Hal ini menjadi alasan peneliti 

untuk mengembangkan modul berbasis 

reflektif yang valid, praktis dan efektif 

untuk meningkatkan kemampuan 

matematis mahasiswa pada matakuliah 

kalkulus di Program Studi (prodi)  

Pendidikan Matematika Universitas 

Khairun Ternate.  

 

B. Metode 

Penelitian yang dilakukan  ini adalah 

penelitian pengembangan (Research and 

development /R&D). Penelitian dan 

pengembangan  menurut Sujadi (2003) 

merupakan suatu proses atau langkah 

untuk mengembangkan suatu produk yang 

baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian pengembangan ini 

menggunakan rancangan  4-D desain 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel 

(Trianto, 2007: 65). Rancangan 4-D ini 

meliputi: pendefinisian (define), 

perancangan (design), pengembangan 

(develop), dan penyebaran (desseminate).  

Penelitian yang dilakukan saat ini  pada 

tahap define dan design 

1. Tahap Pendefinisian (define) 

Kegiatan pada tahapan ini dilakukan 

untuk melihat kondisi yang berhubungan 

dengan proses perkuliahan Kalkulus I di 

Prodi Pendidikan Matematika Universitas 

Khairun, kemudian menganalisis. Kegiatan 

tersebut meliputi: 

a. Menganalisis silabus. Bertujuan untuk 

mengetahui apakah materi yang 

diajarkan sudah sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

mata kuliah. 

b. Menganalisis buku-buku teks Kalkulus 

I, bertujuan untuk melihat kesesuaian 

isi buku dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang harus 

dicapai mahasiswa 

c. Mereviuw literatur yang terkait dengan 

pengembangan modul. Tujuan dari 

tahap ini yaitu untuk melihat rujukan 

mengenai modul dan pembelajaran 

berbasis reflektif. 

d. Wawancara dengan teman sejawat dan 

mahasiswa. Tujuannya untuk 

mengetahui masalah/hambatan apa 

saja yang dihadapi dalam proses 

perkuliahan Kalkulus I 

2. Tahap Perancangan (design) 

Pada tahap perancangan, modul dibuat 

menjadi empat bagian yang dapat 

dipergunakan untuk satu semester, bagian-

bagiannya yaitu: modul 1 tentang Sistem 

bilangan, pertaksamaan dan Koordinat 

Kartesius; modul 2 tentang fungsi, limit 

dan kekontinuan; modul 3 tentang turunan, 

dan modul 4 tentang  penggunaan turunan. 

Setiap modul berisi standar 

kompetensi, uraian materi, contoh soal 

diserta reflektif ,latihan yang dengan 

reflektif, latihan mandiri, umpan balik, 

tindak lanjut, dan kunci jawaban. Setiap 

modul terdiri atas beberapa kegiatan 

belajar yang sudah disesuaikan dengan 

silabus. 

 
Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada 
tahapan define dan design ini adalah 
angket, lembar observasi, tes hasil 
belajar yang akan digunakan pada tahap 
development, dan belum menggunakan 
instrumen untuk melihat validitas, 
praktilitas dan efektifitas. 
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Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari instrumen 

ini baru akan digunakan pada tahap 
development, maka belum dapat 
dilakukan teknik analisis data.  
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari kegiatan untuk memperoleh 

modul berbasis reflektif pada matakuliah 

kalkulus I yang valid, praktis dan efektif 

berdasarkan rancangan 4-D pada tahap 

define dipaparkan sebagai berikut: 

Silabus kalkulus I program studi 

pendidikan matematika memuat empat 

materi pokok yakni pendahuluan, meliputi 

(sistem bilangan, ketaksamaan dan 

koordinat kartesius), fungsi dan limit, 

turunan, dan penggunaan turunan dalam 

satu semester. Hasil analisis  diperoleh 

bahwa materi tersebut sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

mahasiswa. Urutan materi pada silabus 

juga disesuaikan dengan karakteristik 

matakuliah. Diawali dengan pendahuluan 

yang terdiri dari sistem bilangan, 

ketaksamaan dan koordinat Kartesius 

dibeikan untuk membekali kemampuan 

dasar matematik  mahasiswa. Pra Kalkulus 

I yang meliputi  Fungsi dan Limit, materi 

Kalkulus I yakni Turunan dan aplikasi 

Turunan, sebagai syarat keteraturan materi 

. 

Selanjutnya dilakukan  analisi buku 

teks kalkulus I yang bertujuan untuk 

melihat kesesuaian buku dengan 

kompetensi dasar dalam silabus. Buku teks 

yang dianalisis adalah buku teks kalkulus 

karangan Varbeg Purcell Rigdom edisi ke 

sembilan, dan buku kalkulus ilmu ukur 

analitik karangan Leithold edisi kelima 

seri 1. Hasil analisis diperoleh bahwa isi 

buku telah mencakup kompetensi dasar 

yang harus dimiliki mahasiswa, namun 

bahasa yang digunakan belum bersifat 

komunikatif dalam pandangan mahasiswa 

Analisi literature terkait modul   

berbasis reflektif dilakukan bersamaan 

dengan analisis buku teks. Fokus 

analisisnya pada kemampuan pra syarat 

dari setiap materi dalam modul berbasis 

refleksi. Sedangkan hasil diskusi dengan 

teman sejawat.diperoleh bahwa proses 

pembelajaran menggunakan metode 

ceramah dan buku teks, serta mahasiswa 

memiliki kendala pada kemampuan dasar 

matematika. 

Pada tahap design, dirancang 

modul berbasis reflektif dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Setiap modul memiliki pendahuluan. 

Bab ini  memuat deskripsi singkat, 

relevansi dan tujuan instruksional. 

Deskripsi singkat berisi pernyataan 

tentang isi modul, relevansi yaitu  

pengaitan isi  modul dengan modul 

lain, dan tujuan instruksional memuat 

kompetensi  dasar dan indikator yang 

harus dimiliki mahasiswa setelah 

menggunakan modul tersebut. Salah 

satu halaman pendahuluan dari modul 

sebagai berikut: 

 
 

b. Setiap Setiap kegiatan belajar 

berhubungan dengan pokok bahasan 

yang akan dibahas. Masalah yang 

diberikan berhubungan dengan 

pengalaman mahasiswa dalam 

keseharian. Berikut salah satu contoh 

berkaitan dengan konsep fungsi 
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Modul ini dirancang berdasarkan 

urutan materi dan karakteristik 

produk/luaran yang diinginkan yakni 

modul berbasis reflektif yang terdiri dari 

empat pokok bahasan.  

 

D. Kesimpulan 

Modul berbasis reflektif yang 

dikembangkan pada perkuliahan kalkulus I 

terdiri ari empat pokok bahasan yaitu: 

Modul 1 tentang Sistem bilangan Riil, 

Pertidaksamaan dan  Koordinat Kartesius. 

Modul 2 tentang Fungsi dan Limit, Modul 

3 tentang Fungsi, dan Modul ke 4 tentang 

Aplikasi fungsi. 

Hingga tahap perancangan telah 

dilakukan pada tahun pertama, diawali 

dengan menganalisis silabus, buku teks, 

merevieu literature yang terkait serta 

melakukan wawancara dengan teman 

sejawat. 

Kegiatan yang akan dilanjutkan pada tahun 

kedua adalah: 

1. Memvalidasi modul berbasis 

reflektif 

2. Melihat praktikalitas dan efektivitas 

modul berbasis reflektif, dilakukan 

melalui pengamatan aktivitas belajar 

dan hasil belajar mahasiswa. 

3. Jika modul sudah dianggap valid, 

praktis, dan efektif maka akan 

disebarluaskan kepada mahasiswa di 

Prodi Pendidikan Matematika 

Universitas Khairun  (desiminasi) 
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ABSTRACT 

The fluctuation of the crime rate is one of the major problems in Indonesia which has a negative impact on the 

quality of young generation. Therefore, statistical method by using multinomial logistic regression analysis 

require for classify the facial features of prisoners from crime types. In this research, the response variables are 

narcotics crime, murder, and theft. The latent variable that affecting the response variables is the characteristics 

of person’s face. Based on ratio odds with significant level is 0.05, it is known that there are four explanatory 

variables which together give significant influence on the characteristic prisoner crimes in Jakarta. Variables 

that partially influence criminal acts of theft are the types of hair, the shape of eyes and the shape of face. While 

the partially influential variables for narcotic crime are the types of hair and the shape of eyes. 

 

Keywords:  multinomial logistic regression, ratio odds.  
 

A. Pendahuluan 

Perkembangan masyarakat modern 

memunculkan banyak masalah sosial di 

masyarakat. Sebagai dampaknya beberapa 

orang mengembangkan pola tingkah laku 

menyimpang dari norma-norma umum 

yang dapat merugikan pihak lain. 

Selama periode tahun 2012-2014, 

fluktuasi tingkat kejahatan merupakan 

masalah yang cukup berdampak pada 

kualitas generasi muda Indonesia. Oleh 

sebab itu diperlukan suatu cara untuk 

mengenali karakteristik dari jenis 

kejahatan yang terjadi. Salah satu cara 

mengenali seseorang secara langsung 

adalah dengan wajah. Karakteristik wajah 

setiap orang unik. Dengan keunikan ini 

tentu ingin diketahui apakah terdapat 

hubungan antara wajah para narapidana 

dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. 

Model regresi logistik merupakan 

salah satu metode yang tepat digunakan 

untuk membuat model yang 

menghubungkan jenis kejahatan dengan 

variabel karakteristik wajah. Hal tersebut 

dikarenakan variabel respon (Y) memiliki 

tiga kategori, yaitu kejahatan narkotika, 

pembunuhan, dan pencurian. Variabel 

karakteristik wajah digunakan sebagai 

variabel penjelas (X). Variabel respon (Y) 

memiliki tiga kategori sehingga lebih tepat  

 

untuk menggunakan regresi logistik 

multinomial (Lemeshow & Hosmer, 

2000). 

Dalam penelitian ini akan dibahas 

tentang pengembangan model regresi 

logistik multinomial untuk 

menghubungkan jenis kejahatan dengan 

variabel karakteristik wajah. Berdasarkan 

model tersebut, diketahui fungsi logit yang 

mengklasifikasikan narapidana di Jakarta 

berdasarkan karakteristik wajah. 
 

B. Metode 

1. Analisis Regresi Logistik 

Tujuan dari menggunakan analisis 

regresi logistik adalah untuk menentukan 

model yang tepat untuk menggambarkan 

hubungan antara suatu variabel respon 

suatu himpunan variabel penjelas. Asumsi-

asumsi pada regresi logistik adalah 

kebebasan antar pilihan variabel respon 

(variabel respon tidak saling berkaitan), 

terdapat suatu hubungan yang linier antara 

variabel penjelas yang kontinu dan 

transformasi fungsi logit dari variabel 

respon, dan kelompok dari variabel respon 

tidak terklasifikasikan secara sempurna 

oleh variabel-variabel penjelas (Menard, 

2001). Apabila variabel respon berskala 
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nominal maka disebut regresi logistik 

nominal. 

Andaikan terdapat suatu himpunan dari 

variabel-variabel penjelas sebanyak p 

dinotasikan oleh vektor  1 2' , , , px x x x

Asumsikan bahwa setiap variabel berskala 

interval (Lemeshow & Hosmer, 2000). 

Regresi logistik menggunakan 

 ( ) |x E Y x   untuk mempresentasikan 

mean dari Y oleh x. Bentuk spesifik dari 

model regresi logistik yang digunakan 

dengan parameter 0 1, , , p    dinyatakan 

dalam persamaan berikut: 
0 1 1 2 2

0 1 1 2 2
( )

1

p p

p p

x x x

x x x

e
x

e

   

   


   

   



 

Bentuk penyederhanaan model regresi 

logistic menggunakan transformasi logit 

( )x . Bentuk logit tersebut adalah sebagai 

berikut: 

0 1 1 2 2

( )
(x) ln

1 ( )
p p

x
g x x x

x


   



 
      

   
 

2. Analisis Regresi Logistik 

Multinomial 

Analisis regresi logistik multinomial 

merupakan analisis regresi yang digunakan 

jika variabel respon bertipe kategorik 

dengan skala pengukuran nominal. Regresi 

logistik multinomial merupakan perluasan 

dari regresi logistik dengan respon biner 

yang dapat menangani variabel respon 

dengan lebih dari dua kategori, sehingga 

mempunyai distribusi multinomial 

(Montogomery, 2010). 

Bentuk umum model regresi logistik 

dapat diformulasikan seperti berikut: 

 
exp( ' )

1 exp( ' )

x
E y

x





 


 

Andaikan x sebagai vektor variabel 

penjelas yang berukuran p+1 dengan 

0 1x  . Maka konstanta dari fungsi 

logitnya adalah 
1 2

0 ( ) ( )

1
( )

1 g x g x
x

e e
 

 

dan  
1 2

( )

( ) ( )

1
( )

1
jg x

j g x g x
x e

e e
 

 
 untuk 

0,1,2j  . 

3. Pendugaan Parameter 

Variabel respon diasumsikan saling 

bebas, maka diperoleh fungsi log 

likelihood sebagai berikut (Hogg, 2013): 

1 2

1 1 2 2

1

( ) ( )

( ) ( ) ( )

ln(1 )i i

n

i i i i

i

g x g x

L y g x y g x

e e




 

  


 

Persamaan likelihood dapat diperoleh 

dengan menurunkan parsial pertama dari 

. Selanjutnya, berdasarkan teori 

maximum likelihood, untuk menaksir 

varian kovarian diperoleh melalui turunan 

kedua fungsi likelihoodnya. 

 

4. Uji Signifikansi Penduga Parameter 

Hipotesis yang digunakan sebagai 

berikut: 

0 : 0, 1,2, ,kH k p    (tidak ada 

pengaruh antara variabel penjelas ke-p 

dengan variabel respon) 

1 : 0, 1,2, ,kH k p    (ada pengaruh 

antara variabel penjelas ke-p dengan 

variabel respon) 

Statistik uji (Lemeshow & Hosmer, 

2000): 
2

( )

p

p

p

W
SE





 
   
 

 

p  adalah penduga koefisien p  dan 

( )pSE   adalah taksiran standar error 

parameter. 

Kesimpulan: Statistika pW  mengikuti 

sebaran Chi-square dengan derajat bebas 

satu. Tolak 0H  jika 
2

1,pW   atau p-value

 , berarti variabel penjelas ke-p secara 

parsial berpengaruh pada variabel respon. 

 

5. Uji Kebaikan Model 

Ukuran kesesuaian antara sebuah 

pengamatan dari suatu variabel respon 

dengan nilai prediksinya dinamakan 

residual. Ukuran ini memberikan 

informasi seberapa baik model cocok 

dengan setiap pengamatan dalam data 

(Hollander, 2013). 
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Hipotesis: 

0H : Tidak ada perbedaan antara hasil 

observasi dengan hasil prediksi model. 

1H  : Ada perbedaan antara hasil observasi 

dengan hasil prediksi model. 

Untuk menguji kebaikan model regresi 

logistik dapat menggunakan deviansi 

sebagai berikut: 

 
1

2 ln ln
(1 )

n
i i i

i i i

i i i i i

y n y
D y n y

n n 

    
      

     
  

Dengan D mempunyai distribusi 
2

n p 

maka terima 0H  jika 
2

n pD   atau Sig 

0.05   artinya tidak ada perbedaan 

antara hasil observasi dengan hasil 

prediksi model (Tabachnick, 2001). 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dan reliabilitas 

adalah proses menguji butir-butir 

pertanyaan yang ada dalam sebuah 

kuesioner. Dengan statistik uji 

1 1 1

2 2

2 2

1 1 1 1

n n n

i i i i

i i i

n n n n

i i i i

i i i i

n x y x y

r

n x x n y y

  

   

  
  
  

       
      
       

  

   

 

didapatkan variabel tipe rambut, bentuk 

mata, warna kulit dan bentuk wajah valid 

karena memiliki nilai signifikansi pada 

setiap variabel 0,05   dan nilai 

koefisien αCronbach = 0,899 berarti variabel 

yang dibentuk sudah reliabel dan dapat 

dikatakan bahwa kuesioner yang dibagikan 

dapat memberikan data yang konsisten. 

Setelah kuesioner dinyatakan valid dan 

reliabel, maka penelitian dapat dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner tersebut 

untuk mendapatkan data keseluruhan yang 

akan dianalisis. 

Tabel 1. Koefisien Korelasi Pearson dari 

Setiap Variabel  
Variabel Koef. Korelasi 

Pearson 

Sig. 

Tipe Rambut ( 1X ) 0.686 0.000 

Bentuk Mata ( 2X ) 0.747 0.000 

Warna Kulit ( 3X ) 0.686 0.000 

Bentuk Wajah  

( 4X ) 

0.635 0.000 

 

2. Analisis Regresi Multinomial 

Uji Signifikansi 

 Uji Serentak 

Uji signifikansi model secara serentak 

dilakukan dengan menggunakan uji rasio 

likelihood. Hasil pengujian diperoleh nilai 

Sig = 0.000   sehingga didapatkan 

keputusan tolak 0H . Artinya empat 

variabel penjelas itu secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap karakteristik kejahatan 

narapidana. 

 

Tabel 2. Model Fitting Information 

 Chi-

Square 

Significance 

Final 224.973 0.000 

 

 Uji Parsial 

Variabel respon terdiri atas tiga tindak 

pidana sehingga ada dua fungsi logit yang 

terbentuk. Kategori yang dijadikan 

pembanding adalah kategori tindak pidana 

pembunuhan. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk 

tindak pidana pencurian dapat dituliskan 

fungsi logitnya sebagai berikut: 

2 1,1 1,2 1,3

2,1 2,2 2,3

4,1 4,2 4,3

7.071 10.179 4.284

4.670 2.090 8.009

0.433 1.813 3.372

Y X X X

X X X

X X X

   

  

  

 

Variabel yang berpengaruh secara 

parsial untuk tindak pidana pencurian 

adalah tipe rambut, bentuk mata dan 

bentuk wajah.  

Bentuk fungsi logit tindak pidana 

narkotika adalah sebagai berikut: 

2 1,1 1,2 1,3

2,1 2,2 2,3

8.313 12.594 6.075

3.933 1.928 5,411

Y X X X

X X X

   

  
 

Variabel yang berpengaruh secara parsial 

untuk tindak pidana narkotika adalah tipe 

rambut dan bentuk mata. 

 

Uji Kesesuaian Model 

Uji kesesuaian model dilakukan untuk 

mengetahui adanya perbedaan antara hasil 

observasi dengan hasil prediksi setelah 
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model serentak terbentuk. Berdasarkan 

tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig 

0.05   sehingga tidak tolak 0H  

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

antara hasil observasi dengan hasil 

prediksi model. 

 

Tabel 3. Goodness of Fit 

 Chi-

Square 

Significance 

Deviance 272.713 0.0721 

 

3. Interpretasi Model 

Nilai rasio odds untuk seluruh variabel 

penjelas pada masing-masing jenis 

kejahatan dapat ditunjukkan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4. Rasio Odds Fungsi Logit 

Pencurian 

Variabel 

Penjelas 

 ( )Exp   

Tipe Rambut  [1] 0.001 

 [2] 3.7697x10-5 

 [3] 0.014 

Bentuk Mata  [1] 0.009 

 [2] 0.124 

 [3] 0.000 

Bentuk 

Wajah  

[1] 0.648 

 [2] 6.128 

 [3] 0.034 

 

Berdasarkan perhitungan nilai odds 

untuk fungsi logit pencurian sebagai 

berikut: 

1. Tipe rambut (1) mempunyai nilai rasio 

odds sebesar 0.001 memiliki makna 

sebagai kecenderungan tipe rambut 

lurus sebagai narapidana pencurian 

sebesar 0.001 kali lipat dari seseorang 

yang tidak berambut. Begitupun 

dengan kelompok tipe rambut yang 

lain. 

2. Bentuk mata (1) mempunyai nilai rasio 

odds sebesar 0.009 memiliki makna 

sebagai kecenderungan bentuk mata 

besar sebagai narapidana pencurian 

sebesar 0.009 kali lipat dari seseorang 

yang memiliki bentuk mata sipit. 

Begitupun dengan kelompok bentuk 

mata yang lain. 

3. Bentuk wajah (1) mempunyai nilai 

rasio odds sebesar 0.648 memiliki 

makna sebagai kecenderungan bentuk 

wajah bulat sebagai narapidana 

pencurian sebesar 0.648 kali lipat dari 

bentuk wajah tirus. Begitupun dengan 

kelompok bentuk wajah yang lain. 

 

Tabel 5. Rasio Odds Fungsi Logit 

Narkotika 

Variabel 

Penjelas 

 ( )Exp   

Tipe Rambut  [1] 0.001 

 [2] 3.392x10-6 

 [3] 0.002 

Bentuk Mata  [1] 0.020 

 [2] 0.145 

 [3] 0.004 

 

Berdasarkan perhitungan nilai odds 

untuk fungsi logit narkotika sebagai 

berikut: 

1. Tipe rambut (1) mempunyai nilai rasio 

odds sebesar 0.001 memiliki makna 

bahwa kecenderungan memiliki makna 

sebagai kecenderungan tipe rambut 

lurus sebagai narapidana narkotika 

sebesar 0.001 kali lipat dari seseorang 

yang tidak berambut. Begitupun 

dengan kelompok tipe rambut yang 

lain. 

2. Bentuk mata (1) mempunyai nilai rasio 

odds sebesar 0.020 memiliki makna 

sebagai kecenderungan bentuk mata 

besar sebagai narapidana narkotika 

sebesar 0.020 kali lipat dari seseorang 

yang memiliki bentuk mata sipit. 

Begitupun dengan kelompok bentuk 

mata yang lain. 
 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis model logistik 

multinomial, dapat diketahui bahwa empat 

variabel karakteristik wajah berpengaruh 

secara bersama-sama dengan 0.05   
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yaitu variabel tipe rambut, bentuk mata,  

warna kulit dan bentuk wajah. Didapat dua 

fungsi logit dengan kategori yang 

dijadikan pembanding adalah kategori 

tindak pidana pembunuhan.  Variabel yang 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kategori kejahatan narapidana pencurian 

adalah tipe rambut, bentuk mata dan 

bentuk wajah. Sedangkan variabel yang 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kategori kejahatan narapidana narkotika 

adalah tipe rambut dan bentuk mata. 

Berdasarkan uji Chi-square diperoleh 

signifikansi = 0.0721 yaitu terima 0H . 

Artinya model yang digunakan baik dan 

tidak ada perbedaan antara hasil observasi 

dengan hasil prediksi model. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to develop and to know practically of mathematical logic teaching material 

based on Islamic values. The research type is R&D that using Borg and Gall model namely research and 

information collecting, planning, develop a preliminary form of product, preliminary field testing, main product 

revision, main field testing, operational product revision. The product is validated by 3 experts ie material 

experts, design experts, and Islamic experts. Fields testing is conducted at MAN 1 Lampung Timur. The 

preliminary field testing by 12 students and main field testing by 16 students. The result of experts validation is 

obtained an average percentage of 77.37%. Then the result of preliminary field testing is obtained an average 

percentage of 82.5%, the result of main field testing is obtained an average percentage of 71.4%.  So it can be 

concluded that this product is feasible and practical for use in the learning process.  

 

Keywords: research and development), teaching materials 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran matematika sampai 

saat ini belum mendapat perhatian khusus 

peserta didik untuk gemar mata pelajaran 

ini. Dari hasil prasurvei dengan guru MA 

Negeri 1 Lampung Timur bahwa pengaruh 

negatif dunia luar membuat moral siswa 

rusak. Selain itu guru MAN 1 Lampung 

Timur juga menyampaikan bahwa bahan 

ajar yang digunakan yaitu buku-buku cetak 

dari pemerintah atau pun swasta dan siswa 

diwajibkan untuk membeli buku LKS yang 

didalamnya tidak mengandung nilai-nilai 

islam. Siswa di MAN 1 Lampung Timur 

juga mengalami kesulitan dalam 

memahami materi logika matematika. 

Contoh-contoh yang diberikan dianggap 

sulit untuk dipahami oleh siswa karena 

terkadang dari contoh yang diberikan tidak 

mengandung makna yang dapat 

dimengerti. 

Berdasarkan permasalahan tersebut 

diperlukan sebuah solusi agar tidak  

 

menjadi masalah yang terus menerus 

terjadi pada proses pembelajaran, dengan 

memperhatikan kebutuhan dan 

karakteristik serta lingkungan sosial siswa 

pengembangan bahan ajar pada materi 

logika matematika dengan contoh yang 

lebih nyata yang sesuai dengan aturan-

aturan kehidupan dengan mengacu pada 

nilai-nilai Islam merupakan salah satu 

solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Perintah Allah dalam Q.S. Al-

Alaq ayat 1:  

 
 

yang artinya: “bacalah dengan (menyebut) 

nama Tuhanmu yang menciptakan”. 

Diperkuat dengan (HR. Ahmad dan 

Muslim) yang artinya: “bacalah kamu 

sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya 

Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat 

sebagai penolong bagi para pembacanya”. 

Berdasarkan kedua ayat tersebut perintah 

untuk membaca sudah diatur dan bacalah 

sesuatu yang bermanfaat dan dapat 

menjadi penolongmu dihari kiamat nanti. 

Penelitian pengembangan menurut 

Borg & Gall (dalam Setyosari, 2010) 

adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu 

langkah-langkah secara siklus. Langkah-

langkah penelitian atau proses 

pengembangan ini terdiri atas kajian 

tentang temuan penelitian produk yang 

akan dikembangkan, mengembangkan 

produk berdasarkan temuan-temuan 

tersebut, melakukan uji coba lapangan 

sesuai dengan latar di mana produk 

mailto:widiyantireni303@yahoo.com


Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 

Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 

 

85 

 

tersebut akan dipakai, dan melakukan 

revisi terhadap hasil uji lapangan. 

 Amri dan Ahmadi (2010:159) 

menyatakan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dikelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. 

Jenis bahan ajar harus disesuaikan dulu 

dengan kurikulumnya dan setelah itu 

dibuat rancangan pembelajaran. 

Segala bentuk bahan baik itu 

tertulis maupun tidak tertulis disebut bahan 

ajar. Selain menurut Amri dan Ahmadi, 

bahan ajar dipaparkan juga oleh pendapat 

lain, seperti yang diungkapkan oleh Yaumi 

(2013: 245) bahwa secara teknis, bahan 

pembelajaran dapat didesain sebagai 

representasi penjelasan guru, dosen, atau 

instruktur di depan kelas di samping 

berperan sebagai pedoman kegiatan 

pembelajaran termasuk target dan sasaran 

yang hendak dicapai. Keterangan, uraian, 

dan pesan seharusnya disampaikan dan 

informasi yang hendak disajikan dapat 

dihimpun melalui bahan pembelajaran. 

Dengan demikian, guru dapat 

mengefisienkan waktu memberikan 

penjelasan, dan pada saat yang sama dapat 

memaksimalkan peningkatan keterampilan 

sekaligus memiliki banyak waktu untuk 

membimbing dan membelajarkan peserta 

didik. 

Tafsir (2011:12) menyatakan 

bahwa ilmu pendidikan islam adalah ilmu 

pendidikan yang berdasarkan islam. Islam 

adalah nama agama yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad saw. Islam berisi 

seperangkat ajaran tentang kehidupan 

manusia; ajaran itu dirumuskan 

berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran 

dan hadis serta akal. Jika demikian, maka 

ilmu pendidikan islam adalah ilmu 

pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, 

hadis, dan akal. Temuan dalam akal tidak 

boleh bertentangan dengan jiwa al-Quran 

dan atau hadis. Oleh karena itu, teori 

dalam pendidikan islam haruslah 

dilengkapi dengan ayat-ayat al-Quran dan 

atau hadis dan atau argumen (akal) yang 

menjamin teori tersebut. 

Soleha dan Rada (2011:8) 

menyatakan bahwa ilmu pendidikan islam 

merupakan kajian mengenai kependidikan 

yang mempunyai peran penting untuk 

dipelajari setiap muslim, yang 

berkeinginan agar pendidikan dapat 

berlangsung secara lancar dan mencapai 

tujuan. Urgensi mempelajari ilmu 

pendidikan islam antara lain: 

1. Ilmu pendidikan islam sebagai usaha 

membentuk pribadi manusia harus 

melalui proses yang panjang dengan 

hasil yang tidak dapat diketahui 

dengan segera, berbeda dengan 

membentuk benda mati yang dapat 

dilakukan sesuai dengan keinginan 

pembuatnya. 

2. Ilmu pendidikan islam khususnya 

yang bersumberkan nilai-nilai agama 

islam di samping menanamkan dan 

membentuk sikap hidup yang dijiwai 

nilai-nilai tersebut, juga 

mengembangkan kemampuan berilmu 

pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai 

islam yang melandasinya adalah 

merupakan proses ikhtiar yang secara 

paedagogis mampu mengembangkan 

hidup anak didik kepada ke arah 

kedewasaan/kematangan yang 

menguntungkan dirinya. 

 

Islam sebagai agama wahyu yang 

diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan 

untuk menyejahterakan dan 

membahagiakan hidup dan kehidupan 

umat manusia di dunia dan akhirat, baru 

dapat mempunyai arti fungsional dan 

aktual dalam diri manusia jika 

dikembangkan dalam proses pendidikan 

yang sistematis. 

Muspiroh (2014:173) menyatakan 

bahwa mengintegrasikan materi pelajaran 

agama dengan mata pelajaran umum yakni 

agama tidak mendeskriditkan ilmu 

pengetahuan alam. Integrasi nilai-nilai 

Islam terhadap ilmu juga berarti sebuah 

penyatuan antara ilmu pengetahuan dengan 

ilmu agama melalui beragam bentuk 
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sarana dan suri tauladan dalam 

pembelajaran dengan tujuan utama agar 

peserta didik ketika mempelajari ilmu 

tersebut tidak hanya bertambah 

pengetahuannya, tapi juga berimplikasi 

pada pertambahan kesadaran akan lebih 

dekatnya peserta didik terhadap Tuhannya, 

hingga menjadikan perbaikan pada 

akhlaknya.  

Sehingga pengembangan bahan ajar 

logika matematika berbasis nilai-nilai 

islam adalah bahan ajar berupa modul 

matematika yang memuat materi logika 

matematika  yang dikaitkan dalam nilai 

keislaman yang disusun secara sistematis 

serta memenuhi komponen kompetensi inti 

dan kompetensi dasar logika matematika. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu “mengembangkan bahan ajar logika 

matematika berbasis nilai-nilai islam yang 

valid dan praktis”. Sedangkan tujuan 

penelitian ini yaitu, menghasilkan bahan 

ajar logika matematika berbasis nilai-nilai 

islam yang valid dan praktis. 

 

B. Metode 

Penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan, yaitu metode Research 

and Development (R & D). Model yang 

digunakan adalah model penelitian 

pengembangan produk mengacu pada R & 

D milik Borg & Gall. Pada tahapan 

penelitian dan pengumpulan informasi 

awal terlebih dahulu dilakukan dalam 

pembuatan bahan ajar ini. Studi lapangan 

dilakukan dengan wawancara guru 

matematika untuk mengetahui 

ketersediaan sumber  belajar di MAN 1 

Lampung Timur. Tahap selanjutnya yaitu 

perencanaan, dari data pengumpulan 

informasi awal yang telah dilakukan 

didapat permasalahan bahwa di MA 

Negeri 1 Lampung Timur perlu adanya 

pengembangan bahan ajar. Tahapan ketiga 

yaitu mengkonsep pengembangan, 

perancangan yang dilakukan adalah 

memilih dan menetapkan materi kemudian 

merancang dan mengembangkannya. 

Selanjutnya mengumpulkan materi dari 

berbagai referensi, membuat bahan ajar, 

menguji coba produk dan 

mendistribusikannya. Tahapan selanjutnya 

adalah uji coba awal yang dilakukan oleh 3 

validator dan 1 saran ahli tafsir setelah itu 

dilakukan tahapan revisi. Setelah tahapan 

revisi kemudian melakukan uji coba 

lapangan pada peserta didik yang 

kemudian direvisi kembali. 

Penelitian dan pengembangan ini 

memerlukan uji coba produk uji validator 

dan uji kelompok kecil. Subjek uji coba 

dalam penelitian ini terdiri atas uji validasi 

dan uji kepraktisan. Uji validasi akan 

dilakukan oleh dosen Universitas 

Muhammadiyah Metro dan guru MA 

Negeri 1 Lampung Timur, Sedangkan uji 

kepraktisan ini akan dilakukan oleh peserta 

didik  kelas XI IPA1 MA Negeri 1 

Lampung Timur. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu menggunakan 

angket. Jenis data yang dikumpulkan yaitu 

berupa data kuantitatif dan kualitatif, 

karena menggunakan sistem angket dalam 

bentuk kuesioner dengan Skala Likert 

(skala bertingkat). Angket digunakan 

untuk pengujian produk oleh beberapa 

validator pakar dan angket respon peserta 

didik yang berisi beberapa pernyataan 

yang diminta untuk ditanggapi. Teknik 

analisis data dilakukan dengan 

menggunakan rumus persentase menurut 

Riduwan dan Akdon (2013:18) rumus 

untuk mengelola data perkelompok dari 

keseluruhan item baik data validasi pakar 

maupun peserta didik.  

 

C. Hasil dan Pembahasan 
Data yang diperoleh pada tahap 

penelitian dan pengumpulan informasi 

awal yang dilakukan melalui studi 

lapangan yaitu dengan wawancara guru 

matematika bahwa di MAN 1 Lampung 

Timur perlu adanya pengembangan bahan 

ajar. Tahap selanjutnya yaitu 

merencanakan bahan ajar yang 

mengandung unsur nilai-nilai islam 

didalamnya. Tahapan ketiga yaitu 

membuat konsep pengembangan bahan 

ajar yang berbasiskan nilai-nilai islam, 
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kemudian merancang pengembangan 

bahan ajar yaitu dengan memilih dan 

menetapkan materi logika matematika 

sebagai materi yang akan dikembangkan. 

Selanjutnya mengumpulkan materi logika 

matematika dari berbagai referensi sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, lalu 

membuat bahan ajar yang mengandung 

unsur nilai-nilai islam seperti pencantuman 

ayat/Hadist dalam contoh soal dll, yang 

kemudian menguji cobakan produk dan 

mendistribusikannya. Tahapan selanjutnya 

adalah data uji coba awal yang diperoleh 

dari hasil validasi pakar terhadap bahan 

ajar yang dilakukan oleh 3 validator dan 1 

saran ahli tafsir yang terdiri dari 3 dosen 

UM Metro dan 1 guru. Berikut ini adalah 

hasil data rata-rata persentase dari ketiga 

validator yang merupakan tolak ukur 

tingkat kelayakan bahan ajar logika 

matematika: 

 

Tabel 1. Hasil Data Validasi Desain oleh 

Para Ahli 

Validator Nilai Persentase Kriteria 

Ahli 1 140 73,68% Layak 

Ahli 2 149 78,42% Layak 

Ahli 3 152 80,00% Layak  

Jumlah 441 77,37% Layak 

 

Sedangkan saran dari ahli tafsir 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pembahasan sudah menarik namun 

perlu dikembangkan lagi. 

b. Dengan pencantuman ayat/hadist 

sangat bagus bisa jadi contoh sehingga 

nilai karakter dari pembahasan 

nampak, dan dapat diterapkan bagi 

peserta didik.  

c. Model integrasi yang digunakan 

bukan dalam rangka menafsir saja 

akan tetapi dengan menjadikan 

ayat/hadist sebagai spirit. 

d. Tambahkan ayat-ayat yang terkait 

dengan sub materi seperti An nisa’ 

ayat 13 dan 14, Al-Baqarah ayat 25, 

Al-Baqarah ayat 111, Al-Baqarah ayat 

186, Ali Imron ayat 135, dan At 

Thalaaq ayat 2-3 sebagai semangat.   

 

Setelah itu dilakukan tahapan revisi 

kemudian melakukan uji coba lapangan 

pada seluruh peserta didik kelas XI IPA1 

MAN 1 Lampung Timur yang dibagi 

dalam kelompok kecil dan dilakukan dua 

kali yaitu masing-masing terdiri dari 12 

orang peserta didik dan 16 orang peserta 

didik. Berikut rata-rata persentase data 

yang diperoleh: 

 

Tabel 2. Data Hasil Uji Coba Angket 

Penilaian Kelompok Kecil 

Kelompo

k kecil 

Subje

k  

Sko

r 

Persentas

e Rata-

Rata 

Kriteri

a 

Pertama  
12 

subjek 
990 82,5% 

Sangat 

Praktis  

Kedua  
16 

subjek 

114

3 
71,4% Praktis 

Jumlah  
213

3 
76,95% Praktis 

 

Berdasarkan data hasil uji coba 

kelompok kecil dapat diketahui bahwa 

hasil uji coba kelompok kecil pertama 

didapat persentase rata-ratanya 82,5% 

sedangkan uji coba kelompok kecil kedua 

didapat hasil persentase rata-ratanya 

71,4% dengan kriteria sangat praktis dan 

praktis. Penilaian kedua kelompok kecil 

tersebut didapatkan hasil rata-rata yaitu 

76,95% dengan kriteria “Praktis”. 

Persentase hasil uji coba kelompok kecil 

disajikan sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1. Hasil Analisis Uji Coba Angket 

Penilaian Kelompok Kecil 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Kelompok

Kecil

Pertama

Kelompok

Kecil

Kedua

Rata-Rata

Kelompok

Kecil

82,5
71,4 76,95%

%



ISSN: 2476-8898 Seminar Nasional  

Vol. 1, Oktober 2017 Matematika UHAMKA 

88 

 

Diagram batang tersebut 

menunjukkan hasil analisis rata-rata 

persentase uji coba kelompok kecil sebesar 

76,95% dan melebihi yang diharapkan 

yaitu >60% dengan kriteria bahan ajar 

praktis. Sehingga bahan ajar yang 

dikembangkan merupakan bahan ajar yang 

“Praktis”. Adapun data kualitatif yang 

diperoleh dari angket berupa essay. Hasil 

analisis data tersebut bahwa bahan ajar 

logika matematika berbasis nilai-nilai 

islam mendapat respon yang baik dengan 

komentar dan saran yang positif tiap 

itemnya oleh peserta didik dari kelompok 

kecil pertama dan kedua yang kemudian 

merevisi kembali bahan ajar. 

Berdasarkan hasil validasi dan uji 

coba maka bahan ajar logika matematika 

berbasis nilai-nilai islam ini sudah 

valid/layak dan praktis sehingga dapat 

dimanfaatkan dengan baik sebagai 

referensi sumber belajar, karena sudah 

melalui setiap tahap proses pengembangan 

produk. Hasil penelitian pengembangan 

yang telah dilakukan ini diperkuat oleh 

Borg & Gall (dalam Setyosari, 2010) 

bahwa  penelitian pengembangan adalah 

suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu 

langkah-langkah secara siklus. Langkah-

langkah penelitian atau proses 

pengembangan ini terdiri atas kajian 

tentang temuan penelitian produk yang 

akan dikembangkan, mengembangkan 

produk berdasarkan temuan-temuan 

tersebut, melakukan uji coba lapangan 

sesuai dengan latar di mana produk 

tersebut akan dipakai, dan melakukan 

revisi terhadap hasil uji lapangan. 

Penilaian yang diberikan oleh 

validator digunakan untuk mengetahui 

persentase kelayakan bahan ajar, selain itu 

untuk mengetahui kesalahan atau 

kekurangan bahan ajar yang 

dikembangkan. Produk yang 

dikembangkan ini termasuk dalam kategori 

layak untuk diuji cobakan dengan 

presentase 77,37%. Berdasarkan komentar 

dan saran yang diberikan oleh validator 

pada lembar validasi, maka rancangan 

awal bahan ajar dilakukan revisi 

berdasarkan komentar dan saran yang 

diberikan oleh validator tersebut. Setelah  

revisi dilakukan maka bahan ajar diajukan 

kembali untuk persetujuan telah dilakukan 

revisi kepada validator dan bahan ajar 

dinyatakan layak untuk diuji cobakan 

kepada peserta didik. Kemudian setelah 

direvisi dan dinyatakan layak maka bahan 

ajar diuji cobakan pada kelompok kecil ini 

dilakukan dua kali yaitu 12 orang peserta 

didik dan 16 peserta didik kelas XI dengan 

mengisi angket berupa komentar untuk 

dinilai kepraktisannya. Maka dari hasil uji 

coba kelompok kecil bahan ajar 

dinyatakan praktis.   

Penelitian pengembangan ini sangat 

diperlukan untuk memberikan kontribusi 

dalam ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang matematika. Seperti penelitian 

yang telah dilakukan oleh Rahmawati dan 

Rizki (2017),  Rizki dan Linuhung (2016), 

Mayani dan Rizki (2016), Purwanto dan 

Rizki (2015) yang telah mengembangkan 

bahan ajar matematika dengan variasi yang 

berbeda-beda untuk perkembangan 

matematika. Oleh karena itu, 

pengembangan dan inovasi dalam 

matematika sangat diperlukan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami 

matematika. 

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan 

deskripsi data penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan bahan 

ajar logika matematika berbasis nilai-nilai 

islam telah valid/layak dengan rata-rata 

nilai oleh validator 77,37% dan praktis 

dengan rata-rata nilai uji coba oleh 

kelompok kecil yaitu 76,95%. 

Berdasarkan penelitian dan 

pengembangan yang telah dilakukan maka 

terdapat saran untuk memperbaiki 

penelitian ini yaitu bahan ajar logika 

matematika berbasis nilai-nilai islam untuk 

siswa MA kelas XI ini dapat digunakan, 

dikembangkan dan diperbaiki lebih lanjut 

untuk digunakan pada kegiatan penelitian 
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pengembangan selanjutnya. Penelitian ini 

belum sampai tahap penggunaan bahan 

ajar untuk mengetahui tingkat keefektifan 

sehingga  jika ingin dikembangkan lebih 

lanjut tentang bahan ajar ini, maka carilah 

keterkaitan dengan keterbacaan bahan ajar 

ini terhadap peserta didik, dan pengaruh 

bahan ajar ini terhadap hasil belajar peserta 

didik dengan meninjau dari lingkungan 

peserta didik, karena pendekatan nilai-nilai 

islami sangat erat sekali dengan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model materi ajar matematika untuk siswa SMK bidang keahlian bisnis 

dan manajemen berdasarkan pendekatan kontekstual. Penelitian ini dilakukan untuk mempersiapkan lulusan 

SMK yang siap digunakan di lapangan kerja, sehingga diperlukan materi ajar matematika sesuai dengan 

kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu, penelitian pengembangan materi ajar ini berdasarkan pendekatan 

kontekstual.Banyak masalah muncul terkait dengan buku ajar yang digunakan di SMK Bisnis dan Manajemen. 

Masalah muncul di lapangan antara lain, banyak Sekolah Menengah Kejuruan menggunakan buku yang sama 

dengan yang digunakan di SMA atau MA. Masalah lainnya yaitu banyak siswa sulit memahami buku ajar yang 

disarankan pemerintah karena cenderung teoretis. Selain itu, buku paket yang banyak beredar tidak sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan kerja siswa di masa yang akan datang. Hasil analisis kebutuhan diperoleh 

berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan kepada guru, siswa, dan alumni bahwa buku matematika SMK 

bisnis manajemen memerlukan buku yang spesifik sesuai dengan dunia kerja lulusan. 

 

Kata Kunci: Pengembangan, Modul Materi Ajar Matematika, Pendekatan Kontekstual 

 

A. Pendahuluan 

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 

15  yang menyatakan bahwa: Jenis 

pendidikan mencakup pendidikan umum, 

kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 

keagamaan, dan khusus. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan 

pendidikan menengah setara SMA yang 

mempersiapkan lulusannya untuk bekerja 

dalam bidang tertentu meskipun tidak 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Para 

siswa dibekali dengan keahlian atau 

keterampilan tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan kerja.  

Tujuan pendidikan menengah kejuruan 

adalah untuk menyiapkan peserta didik 

memasuki dunia kerja. Peraturan 

Pemerintah No. 29 tahun 1990 

merumuskan bahwa “Pendidikan 

Menengah Kejuruan mengutamakan 

penyiapan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan 

sikap profesional. Keputusan Mendikbud 

No. 0490/ U/ 1990 menetapkan tujuan 

pendidikan kejuruan di Indonesia sebagai 

berikut: (a) mempersiapkan siswa untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih dan/atau meluaskan pendidikan  

 

dasar; (b) meningkatkan kemampuan 

siswa sebagai anggota masyarakat  dalam 

mengadakan hubungan timbal balik  

dengan lingkungan sosial, budaya, dan 

sekitar; (c) meningkatkan kemampuan 

siswa untuk dapat mengembangkan diri 

sejalan dengan pengembangan ipteks, serta 

(d) menyiapkan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja  dan mengembangkan sikap 

professional. 

Tuntutan masyarakat ekonomi 

ASEAN yang menuntut sumber daya 

manusia Indonesia memiliki keterampilan 

menyebabkan pemerintah menggalakkan 

SMK. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang 

mengatakan bahwa pengembangan SMK 

terus dilakukan seiring dengan program 

pemerintah memperbaiki struktur tenaga 

kerja Indonesia. Salah satu yang sedang 

berkembang saat ini adalah SMK bidang 

keahlian Bisnis dan Manajemen. 

Pendidikan kejuruan SMK Bisnis dan 

Manajemen bertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didiknya dengan 

berbagai keterampilan yang dibutuhkan 

oleh dunia industri, agar dapat bersaing 

pada percaturan dunia internasional. 

mailto:srohmahrohimah@yahoo.com2
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Salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di SMK adalah matematika. 

Matematika memiliki peranan penting 

dalam pembentukan karakter dan 

kemampuan kognitif siswa. Oleh karena 

itu, matematika dipakai sebagai alat ukur 

untuk menentukan kemajuan pendidikan di 

suatu negara. Kemampuan matematika 

siswa suatu negara sangat mudah 

dibandingkan dengan negara lain. Banyak 

survey yang telah dilakukan oleh lembaga 

internasional antara lain PISA dan TIMSS. 

PISA (Program for International Student 

Assessment) dan TIMSS (The 

International Mathematics and Science 

Survey) yang secara berkala mengukur dan 

membandingkan antara lain kemajuan 

pendidikan matematika di beberapa 

negara. Standar internasional semacam ini 

memberikan arahan dalam merumuskan 

pembelajaran matematika di sekolah.  

Matematika berperan sebagai alat 

komunikasi formal paling efisien. Siswa 

dilatih melalui pembelajaran matematika 

yang disampaikan di sekolah agar 

memiliki kemampuan berpikir kritis-

kreatif.  Banyak cara yang dapat dilakukan 

agar pembelajaran matematika dapat 

bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan 

siswa antara lain: menentukan variabel dan 

parameter, mencari keterkaitan antar 

variabel dan dengan parameter, membuat 

dan membuktikan rumusan matematika 

suatu gagasan, membuktikan kesetaraan 

antar beberapa rumusan matematika, 

menyelesaikan model abstrak yang 

terbentuk, dan mengkonkretkan nilai 

abstrak yang diperoleh. Selain itu, banyak 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

menggunakan buku yang sama dengan 

yang digunakan di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). 

Hal ini membuat siswa menjadi kurang 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran 

karena dianggap tidak akan bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-harinya di masa 

yang akan datang.  Selain itu, buku paket 

yang banyak beredar tidak sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan kerja siswa di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, 

diperlukan materi ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa SMK.  

Penelitian ini disusun dengan tujuan 

memberi pengalaman konkret-abstrak 

kepada siswa. Materi ajar yang akan dibuat 

diharapkan dapat membentuk kemampuan 

peserta didik dalam menyajikan gagasan 

dan pengetahuan konkret secara abstrak, 

menyelesaikan permasalahan abstrak yang 

terkait, dan berlatih berfikir rasional, kritis 

dan kreatif. Hal ini sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang menekankan 

pentingnya keseimbangan kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan, 

kemampuan matematika yang dituntut 

dibentuk melalui pembelajaran 

berkelanjutan.  

Materi ajar yang akan dibuat 

diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mempelajari matematika agar mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai 

dengan pendekatan yang dipergunakan 

dalam kurikulum 2013. Melalui materi ajar 

ini diharapkan siswa dapat belajar 

berdasarkan sumber yang tersedia dan 

terbentang luas di sekitarnya.  Materi ini 

akan diperkaya dengan kreasi dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai 

dan relevan yang bersumber dari 

lingkungan di sekitar siswa. 

Kompetensi pengetahuan bukan 

hanya sampai memahami secara 

konseptual tetapi sampai ke penerapan 

melalui pengetahuan prosedural dalam 

pemecahan masalah matematika. 

Kompetensi keterampilan berfikir juga 

diasah untuk dapat memecahkan masalah 

yang membutuhkan pemikiran order tinggi 

seperti menalar pemecahan masalah 

melalui permodelan, pembuktian dan 

perkiraan/pendekatan. Oleh karena itu, 

melalui materi ajar ini diharapkan siswa 

dapat melalui kegiatan pembelajarannya 

yang dimulai dengan meningkatkan 

pengetahuan tentang metode-metode 

matematika, dilanjutkan dengan 

keterampilan menyajikan suatu 

permasalahan secara matematis dan 

menyelesaikannya, dan bermuara pada 
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pembentukan sikap jujur, kritis, kreatif, 

teliti, dan taat aturan. 

Salah satu kunci keberhasilan dalam 

proses belajar siswa adalah penyampaian 

materi di dalam kelas didahului dengan 

pengetahuan konkret yang dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. Permasalahan 

konkret tersebut dipergunakan sebagai 

penghubung untuk menuju ke dunia 

matematika abstrak melalui pemanfaatan 

simbol-simbol matematika yang sesuai 

melalui permodelan. Penyampaian materi 

matematika pada ranah abstrak digunakan 

untuk menyelesaikan model permasalahan 

siswa dan jika masih dapat dikembalikan 

hasilnya pada ranah konkret.  

Sistem pembelajaran kontekstual 

mencakup  delapan komponen yaitu: 1) 

membuat keterkaitan-keterkaitan yang 

bermakna; 2) melakukan pekerjaan yang 

berarti; 3) melakukan pembelajaran yang 

diatur sendiri; 4) bekerja sama; 5) berpikir 

kritis dan kreatif; 6) membantu indiidu 

untuk tumbuh dan berkembang; 7) 

mencapai standar yang tinggi; 8) 

menggunakan penilaian autentik.  

Sesuai dengan pendekatan yang 

digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa 

diberanikan untuk mencari dari sumber 

belajar lain yang tersedia dan terbentang 

luas di sekitarnya. Peran guru sangat 

penting untuk meningkatkan dan 

menyesuaikan daya serap siswa dengan 

ketersedian kegiatan pada materi yang 

akan disajikan oleh guru. Guru dapat 

memperkaya isi materi bahan ajar dengan 

kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain 

yang sesuai dan relevan yang bersumber 

dari lingkungan sosial dan alam. Oleh 

karena itu, pembuatan materi ajar dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

pembelajaran kontekstual.  

Penelitian ini merupakan penelitian 

pendahuluan untuk menganalisis 

kebutuhan yang diperlukan dalam 

pembuatan model materi ajar matematika 

untuk siswa SMK bidang keahlian bisnis 

dan manajemen berdasarkan pendekatan 

kontekstual. Penelitian ini merupakan 

bagian dari penelitian pengembangan 

model materi ajar yang masih berlangsung.  

Sejumlah penelitian tentang 

pengembangan materi ajar telah banyak 

dilakukan. Penelitian pengembangan 

multimedia pembelajaran matematika 

berpendekatan kontekstual untuk siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 4 Singaraja 

mendeskripsikan rancang bangun 

multimedia pembelajaran matematika 

berpendekatan kontekstual, 

mendeskripsikan tanggapan ahli isi, ahli 

desain, ahli media pembelajaran, user/guru 

pengajar mata pelajaran matematika, dan 

siswa dalam bentuk uji coba perseorangan, 

uji coba siswa kelompok terbatas terhadap 

produk pengembangan serta menganalisis 

efektifitas produk pengembangan ini. Hasil 

penelitiannya diperoleh bahwa terdapat 

perbedaan nilai rata-rata hasil belajar 

peserta didik sebelum dan setelah 

pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran matematika 

berpendekatan kontekstual (Sukmana et al, 

2013). Selain itu, penelitian lainnya 

membahas tentang penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Hasil penelitiannya 

diperoleh antara lain terjadi peningkatan 

motivasi siswa dan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa (Ekowati et al, 2015). 

Penelitian lainnya yaitu pengembangan 

model materi ajar bahasa Inggris untuk 

siswa Kelas X SMK Farmasi. Hasil 

penelitiannya diperoleh bahwa materi ajar 

bahasa Inggris yang dikembangkan adalah 

efektif untuk digunakan di SMK Farmasi 

kelas X (Karwati, 2013). Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, dapat dikembangkan 

pengembangan materi ajar matematika 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

Selain itu, penelitian pendahuluan telah 

dilaksanakan yaitu dengan melakukan 

wawancara terhadap lulusan SMK bisnis 

dan manajemen dan guru bidang studi 

matematika SMK bisnis dan manajemen. 

Hasilnya diperoleh bahwa siswa SMK 

membutuhkan materi ajar yang bermanfaat 

dan relevan dengan dunia kerja, karena 
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mereka setelah lulus mengharapkan dapat 

bekerja dengan keterampilan yang 

diperoleh dari hasil belajarnya selama di 

sekolah. Hasil itu didukung pernyataan 

dari guru bidang studi bahwa buku yang 

disarankan pemerintah sama dengan buku-

buku yang digunakan di SMA dengan 

tingkat kesulitan materi yang sangat tinggi. 

Selain itu, guru mengeluh bahwa dari buku 

yang disarankan pemerintah materi yang 

berhubungan dengan kebutuhan bisnis dan 

manajemennya dikurangi serta tingkat 

kesulitannya sangat tinggi sehingga guru 

pun sulit memahami materi tersebut 

apalagi kegunaannya. Padahal siswa SMK 

bisnis dan manajemen memerlukan 

pengetahuan tersebut.  

Berdasarkan penelitian tersebut 

diketahui bahwa belum ada penelitian 

yang mengembangkan model materi ajar 

matematika yang khusus untuk siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan keahlian 

bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, 

perlu penelitian pengembangan materi 

yang sudah ada kemudian dikembangkan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sehingga menghasilkan produk materi ajar 

yang relevan. Penelitian ini akan 

memberikan informasi tentang 

pengembangan model materi ajar 

matematika untuk Siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan keahlian bisnis dan 

manajemen. Penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan suatu produk model 

materi ajar matematika yang sesuai dengan 

kebutuhan SMK manajemen bisnis yang 

bermakna dan efektif untuk diaplikasikan 

di sekolah SMK bisnis dan manajemen. 

 

B. Metode 

Penelitian ini didesain dengan 

pendekatan penelitian gabungan kuantitatif 

dan kualitatif. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian dan pengembangan 

(research and development) atau the R and 

D cycle. Menurut Borg and Gall, 

penelitian dan pengembangan adalah suatu 

proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-

produk pendidikan seperti silabus, materi 

ajar, buku teks, metode pembelajaran, dan 

lain sebagainya yang dilakukan dalam 

suatu siklus penelitian dan pengembangan.  

Penelitian dan pengembangan model 

materi ajar ini merujuk pada tahapan-

tahapan yang ditawarkan oleh Borg dan 

Gall. Dengan didasarkan pada teori Borg 

dan Gall tersebut, ada empat tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian pengembangan 

ini. Keempat tahapan itu adalah: 

pendahuluan, perencanaan pengembangan 

model, uji coba model yang 

dikembangkan, dan evaluasi. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

pada tahap pendahuluan adalah:  (1) studi 

literatur, (2) observasi dokumen, (3) 

penyusunan instrumen analisis kebutuhan, 

(4) validasi instrumen analisis kebutuhan, 

(5) pengumpulan data analisis kebutuhan 

untuk menyusun rancangan model materi 

ajar. Tahapan penelitian Berdasarkan 

model Borg dan Gall yang telah dilakukan 

masih pada tahap pendahuluan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Model Materi Ajar Matematika yang 

Sedang Digunakan 

Uraian mengenai model materi ajar 

matematika SMK bisnis dan manajemen 

yang sedang digunakan diperoleh dari 

hasil observasi dokumen. Dokumen-

dokumen yang diobservasi adalah 

dokumen silabus dan dokumen materi ajar 

yang sedang digunakan di SMKN 2 

Jakarta.  

Silabus yang digunakan di SMKN 2 

Jakarta adalah silabus yang dikeluarkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). Kurikulum yang digunakan 

dalam silabus SMK berdasarkan 

kurikulum 2013. Silabus tersebut masih 

bersifat umum untuk semua program 

keahlian SMK dan belum dikembangkan 

ke dalam silabus khusus yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa SMK program 

bisnis dan manajemen.  

Materi ajar matematika yang 

digunakan di SMKN 2 menggunakan 

berbagai sumber buku. Materi-materi ajar 
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tersebut dirancang untuk memfasilitasi 

siswa SMK untuk belajar matematika 

secara tepat.  

Berdasarkan analisis dokumen 

materi ajar yang sedang digunakan ini 

ditemukan bahwa materi ajar yang ada 

sekarang belum dapat memenuhi 

kebutuhan siswa SMK bisnis dan 

manajemen. Hal ini  terlihat dari buku ajar  

yang digunakannya adalah  buku ajar  

SMK  untuk keahlian Bisnis dan 

manajemen. Oleh karena itu penting sekali 

untuk dilakukan pengembangan model 

materi ajar matematika yang khusus untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan keahlian 

bisnis dan manajemen. 

 

D. Kesimpulan 

Hasil yang diperoleh bahwa 

diperlukan suatu materi ajar berupa modul 

materi ajar matematika untuk SMKN 2 

bisnis dan manajemen berbasis 

kontekstual.  

Materi ajar yang dikembangkan 

bersifat umum dan sesuai dengan 

kebutuhan bisnis dan manajemen. 

Pengembangan materi ajar yang akan 

dibuat berdasarkan kontekstual dan sesuai 

dengan hasil analisis kebutuhan. 
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ABSTRACT 

This research concerning about how to solve the mathematic problems properly depends on necessary analysis, 

and then need a renewable learning method that named problem based learning method. But the method should 

be developed by Engklek games as a herritage in Pandeglang in case to let students actively have a critical 

thinking, creative and solving the problems mathematically well. This research is purposed to describe the 

problem based leaening method to increase the thinking math skill in accompanied by sylabus learning tools, 

RPP, and learning media which can be applied in learning process and tested out the developed method. Based 

on the research can be conclude that the learning method can increasr the thinking math skill of Mathla’ul 

Anwar Global School students. 

 

Keyword : Problem Based Learning, Engklek Games. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik berdasarkan 

analisis yang dibutuhkan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode pembelajaran terbarukan salah satunya 

adalah metode pembelajaran problem based learning. Tetapi tidak cukup hanya dengan metode itu saja 

melainkan metode tersebut harus dikembangkan melalui Permainan Engklek sebagai kearifan lokal daerah 

pandeglang agar pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar dapat mengajak peserta didik secara aktif 

mampu berfikir kritis, kreatif dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara matematis dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  proses  implementasi  metode  problem  based  learning 

untuk meningkatkan kemampuan thinking math yang disertai perangkat pembelajaran Silabus, RPP dan Media 

pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dan mengujicobakan metode yang telah 

dikembangkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan dapat 

meningkatkan kemampuan thinking math peserta didik Mathla’ul Anwar Global School. 

 

Kata Kunci : Problem Based Learning, Permainan Engklek, Thinking Math 

 

A. Pendahuluan 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

matematika bersifat aksiomatik, abstrak, 

formal, dan  deduktif. Karenanya wajar 

jika matematika termasuk salah satu 

cabang ilmu pengetahuan yang memang 

dianggap sulit oleh peserta didik untuk 

dipelajari terutama pada pelajaran yang 

membutuhkan analisis dan pemecahan 

masalah dalam penyelesaiannya. 

Pembelajaran merupakan upaya untuk 

membelajarkan peserta didik agar dapat 

mengembangkan kemampuannya secara 

optimal. Pengembangan yang 

diorientasikan dalam pembelajaran adalah 

pengembangan kemampuan berpikir, 

bernalar, dan termasuk juga bagaimana 

peserta didik tersebut dapat memecahkan 

masalah yang dihadapinya dalam  

 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran pada 

masa sekarang ini lebih berorientasi  

kepada aktivitas peserta didik yang lebih 

aktif dan dominan terlibat dalam proses 

pembelajaran sehingga mereka akan 

mendapatkan pengalaman yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya 

dengan lebih baik. 

Matematika merupakan sarana 

komunikasi sains tentang pola-pola yang 

berguna untuk melatih berfikir logis, 

kritis, kreatif dan inovatif. Oleh karena itu 

hampir semua negara menempatkan 

matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran yang penting untuk dipelajari 

bagi pencapaian kemajuan negara. Mata 

pelajaran Matematika perlu diberikan 

untuk membekali peserta didik dengan 

mailto:trisna_ena@yahoo.com
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kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, menganalisis dan 

memanfaatkan informasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya. Salah satu tujuan 

diberikannya matematika di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah yaitu 

untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat menggunakan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan juga 

diharapkan agar peserta didik dapat 

menggunakan matematika sebagai cara 

bernalar (berpikirlogis, kritis, sistematis, 

dan objektif) melalui pembelajaran yang 

berbasis pada kearifan lokal masyarakat di 

daerah pandeglang dengan tidak 

mengesampingkan proses berfikir 

matematis. 

Pentingnya proses thinking math 

seringkali dibahas dalam sebuah seminar 

atau kajian mengenai inovasi 

pendidikan. Berpikir matematis atau 

thingking math sebenarnya adalah sebuah 

ide yang kompleks dan inovatif agar 

peserta didik dapat memahami 

matematika dengan lebih baik, sehingga 

tujuannya sebenarnya adalah pemahaman 

konsep matematika yang lebih baik dan 

terarah. Hal inilah yang banyak dilupakan 

oleh guru-guru matematika khususnya di 

Indonesia karena terjebak oleh rutinitas 

mengajar dan lupa untuk terus berinovasi 

dalam dunia pendidikan baik dalam 

pengembangan metode pembelajaran 

maupun media pembelajaran. Bahayanya, 

proses ini berlangsung terus dari di 

jenjang pendidikan dasar maupun 

menengah yang pada akhirnya peserta 

didik seperti robot atau komputer yang 

mampu memecahkan persoalan 

matematika (bahkan yang sangat 

kompleks) namun tidak tahu mengapa dia 

melakukan langkah-langkah itu dalam 

memecahkan persoalan matematika. 

Moderenisasi sangat tidak bisa 

dihindari yang pada akhirnya 

mempengaruhi budaya dan kebiasaan 

masyarakat baik dari kalangan anak-anak, 

maupun masyarakat dewasa. Menurut 

Prihastari (2015) Penyebab moderenisasi 

karena kurangnya penerapan dan 

pemahaman terhadap pentingnya nilai 

budaya dalam masyarakat. Pengikisan 

nilai budaya terlihat dari fenomena-

fenomena saat ini seperti banyaknya 

kekerasan, kerusuhan, kegiatan  yang 

merusak diri, kenakalan-kenakalan 

remaja  yang sudah tidak menjunjung 

nilai-nilai dan budaya Indonesia. 

Peserta didik mengakui bahwa 

matematika itu penting, namun sebagian 

dari mereka sering mengalami kesulitan 

dalam mempelajarinya. Persoalan ini 

muncul karena adanya konflik budaya, 

ketidaksesuaian tradisi budaya yang 

mereka temukan di luar sekolah yaitu di 

rumah dan di masyarakat dengan apa 

yang mereka temukan di sekolah. 

Pengajaran matematika bagi setiap orang 

seharusnya disesuaikan dengan 

budayanya. Hiebert & Capenter (1992) 

mengingatkan kepada semua pihak bahwa 

pengajaran matematika di sekolah dan 

matematika yang ditemukan anak di 

kehidupan sehari-hari sangat berbeda,   

pembelajaran matematika sangat perlu 

memberikan muatan/menjembatani antara 

matematika   dalam   dunia   sehari-hari   

yang   berbasis   pada   budaya   lokal   

dengan matematika yang diajarkan  

disekolah. Thingking math meliputi 

bebrapa kemapuan berfikir yaitu berfikir 

kritis, berfikir kreatif dan pemecahan 

masalah. Ketika peserta didik berfikir 

kritis maka peserta didik tersebut dapat 

berfikir kreatif, ketika berfikir kreatif 

maka peserta didik tersebut mampu 

berfikir kritis ketika peserta didik berfikir 

kritis dan kreatif sangat jelas sekali 

peserta didik dapat menyelesaikan 

masalah matematis dengan baik. Sangat 

banyak manfaatnya apabila peserta didik 

bisa bisa berfikir matematis tersebut, ilmu 

pengetahuan di indonesia akan 

berkembang sangat pesat, Sumber Daya 

Manusia (SDM) memiliki kualitas tinggi 
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yang pada akhirnya menumbuhkan 

perekonomian indonesia. Agar peserta 

didik dapat memiliki ketiga kemampuan 

berfikir tersebut maka guru dan dosen 

perlu berinovasi dalam melakukan proses 

pembelajaran, tidak terpaku pada strategi 

pembelajaran tertentu tapi 

mengembangkan serta mengkombinasikan 

strategi tersebut agar suasana kelas selalu 

hidup, inovasi yang harus dilakukan tidak 

hanya sebatas pada strategi saja tapi juga 

melalui media pembelajarannya karena 

media juga akan mempengaruhi   peserta 

didik agar tidak bosan dan tidak monoton 

dalam proses pembelajaran matematika 

 

B. Metode  

Penelitian pengembangan adalah suatu 

penelitian yang didesain untuk 

menghasilkan produk dan prosedur yang 

baru yang dilakukan secara sistematik 

dalam pengujian lapangan, evaluasi dan 

menyaring sampai menemukan kriteria 

yang spesifik, efisien, berkualitas dan 

mendekati standar berdasarkan. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian 

campuran, metode kualitatif mengkaji dan 

mendeskripsikan proses implementasi 

metode pembelajaran Penelitian   secara 

kualitatif diawali dengan mengembangkan 

perangkat pembelajaran inovatif yang 

dibantu oleh tim penelitian yang 

melibatkan mahasiswa S1 Pendidikan 

Matematika untuk merancang  Silabus,  

SAP, LKS dan Media Pembelajaran 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Salah satu upaya yang digunakan 

dalam meningkatkan thinking math peserta 

didik MAGS yaitu dengan menerapkan 

Metode Problem Based Learning dimana 

metode ini diterapkan dalam pembelajaran 

di MAGS yaitu pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk 

memecahkan masalah melalui beberapa 

tahap penyelesaian ilmiah, dimana 

pembelajaran yang dilakukan memenuhi 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Peserta didik diberikan sebuah 

permasalahan matematis  

2. Masalah yang diberikan berkaitan 

dengan kehidupan nyata para peserta 

didik 

3. Mengorganisasikan pembahasan seputar 

masalah dan bukan membahas seputar 

disiplin ilmu 

4. Peserta didik diberikan tanggung jawab 

secara penuh dalam membentuk maupun 

menjalankan proses belajar secara 

langsung 

5. Peserta didik dibentuk menjadi 

beberapa kelompok 

6. Peserta didik dimotivasi untuk dapat 

mendemonstrasikan hasil kinerja yang 

telah mereka pelajari 

 

Penelitian yang dilakukan belum 

menyentuh secara dalam pada 

pengembangan metode problem based 

learning dimana penelitian masih dalam 

tahap implementasi metode pembelajaran 

dengan menggunakan metode problem 

based learning proses implementasi dapat 

berjalan dengan baik dan memberi dampak 

positif bagi perkembangan minat, motivasi 

dan kemampuan matematis peserta didik. 

Implementasi dan pengembangan 

dilakukan pada beberapa sub pokok 

bahasan yang mendukung dalam 

pengembangan. Pengembangan metode 

problem based learning dilakukan melalui 

permainan engklek karena begitu banya 

keuntungan keuntungan dari permainan 

tersebut. Sehingga dengan dilakukan 

pengembangan problem based learning 

melalui permainan engklek diharapkan 

dapat lebih meningkatkan lagi berbagai 

kemampuan matematis atau thingking 

math peserta didik MAGS. Adapun proses 

pembelajaran matematika sub pokok 

bahasan bangun datar dengan 

menggunakan metode problem based 

learning adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi peserta didik terhadap 

masalah, Model pembelajaran problem 

based learning diawali dengan yang 

namanya yang tahap orientasi atau 

pengenalan. Didalamnya mencakup : 

a. Pencapaian akan tujuan yang hendak 

guru capai 
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b. Pernjelasan akan logistik yang 

diperlukan 

c. Pemberian suatu masalah kepada 

peserta didik 

d. Pemberian motivasi agar peserta 

didik terlibat langsung dan berperan 

aktif 

2. Mengorganisir peserta didik untuk 

belajar, Pada tahap ini guru dapat 

melakukan peranannya untuk 

membantu peserta didik dalam 

mengorganisir tugas belajar yang terkait 

dengan permasalahan yang diberikan 

3. Membimbing penyelidikan, dalam hal 

ini guru melakukan sebuah bentuk 

usaha untuk mendorong peserta didik 

mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan, melakukan eksperimen 

serta memecahkan permasalahan yang 

sudah diberikan. 

4. Menyajikan dan mengembangkan hasil 

karya, guru memberikan bantuan 

kepada para peserta didik dalam hal 

perencanaan dan penyajian karya 

misalkan laporan dan lain sebagainya. 

Selain itu guru pun ikut membantu para 

peserta didik untuk berbagi tugas dalam 

kegiatan berkelompoknya. 

5. Mengevaluasi serta menganalisa proses 

pemecahan masalah, guru melakukan 

sebuah usaha untuk membantu para 

peserta didik dalam melakukan evaluasi 

terhadap proses yang telah dilakukan 

selama kegiatan pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

kemampuan thinking math peserta didik 

saat ini memiliki kemampuan yang bagus 

dan masuk pada kategori sedang dimana 

dalam setiap proses pembelajaran yang 

dilakukan peserta didik mampu 

menunjukan kecenderungan berfikir 

positif, dapat berfikir kritis, kreatif dan 

dapat menyelesaikan masalahnya dengan 

menggunakan berbagai cara matematis. 

Namun, kelemahan peserta didik yaitu 

kurang dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika yang 

berhubungan dengan permasalahan nyata 

dan soal dengan  tipe-tipe masalah yang 

menuntut peserta didik untuk berfikir high 

order thingking sehingga melalui 

penerapan metode ini diharapkan peserta 

didik secondary MAGS memiliki 

kemampuan thingking math yang tinggi 

dalam pembelajaran matematika dan dapat 

menyelesikan permasalahan matematika 

yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Adapun pelibatan permainan engklek 

dalam proses pembelajaran yaitu untuk: 

1. Menganalisis berbagai bangun datar 

dengan bermain engklek yang diinjak 

pada saat bermain       (persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, jajargenjang, 

trapezium, laying-layang, segitiga dan 

lingkaran. Berdasarkan sisi, sudut, 

hubungan antar sisi dan antar sudut. 

2. Menjelaskan pengertian, jenis-jenis dan 

sifat-sifat pada bangun datar pada 

peserta didik berhenti pada satu bangun 

datar (baik segiempat, segitiga atau 

lingkaran ). 

3. Menentukan rumus dan 

menyelesaiakannya dengan cara 

mengukur dan menhitung langsung 

dengan menggunakan meteran pada 

bangun datar yang diinjak pada saat 

permainan dimulai. 

4. Menyelesaikan masalah keliling dan 

luas bangun datar pada kotak-kotak 

yang ada pada permainan engklek. 

 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan pada saat ini proses 

pembelajaran yang dilakukan di MAGS 

sudah sangat efektif dengan sistem 

pembelajaran yang mengedepankan pada 

peningkatan motivasi belajar peserta didik 

dan peningkatan kemampuan berfikir 

matematis peserta didik, hal tersebut 

tercermin dari berbagai usaha yang 

dilakukan oleh sekolah melalui 

pembelajaran yang menggunakan segala 

fasilitas dan media yang dimiliki sehingga 

dengan upaya tersebut diharapkan minat, 

motivasi belajar dan kemampuan thingking 

math dari peserta didik bisa tumbuh dan 

berkembang. Pada saat ini seluruh peserta 

didik di Mathla’ul Anwar Global School 
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baik tingkat Primary maupun Secondary 

sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga sangat 

dibutuhkan upaya lain agar peserta didik 

MAGS bisa meningkatkan kemampuan 

thinking math. 

Interaksi yang terjadi antara peserta 

didik dan guru dalam penggunaan metode 

problem based learning yang sudah 

dilaksanakan dalam  beberapa bulan juli 

hingga September sudah menunjukan 

bentuk interaksi positif namun masih 

terlalu dini untuk menarik kesimpulan 

gambaran dari proses dan interaksi dari 

penggunaan metode problem based 

learning. Namun, untuk gambaran awal 

dari penelitian, proses dan interaksi dari 

penggunaan metode problem based 

learning pada saat ini cukup baik dimana 

proses pembelajaran yang terjadi lebih 

menunjukan karakteristik peserta didik 

yang lebih aktif dan keaktifan tersebut 

dapat membantu meningkatkan thinking 

math atau kemampuan berfikir kritis, 

kreatif dan pemecahan masalah matematis 

peserta didik di Mathla’ul Anwar Global 

School. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

kemampuan thinking math peserta didik 

saat ini memiliki kemampuan yang bagus 

dan masuk pada kategori sedang dimana 

dalam setiap proses pembelajaran yang 

dilakukan peserta didik mampu 

menunjukan kecenderungan berfikir 

positif, dapat berfikir kritis, kreatif dan 

dapat menyelesaikan masalahnya dengan 

menggunakan berbagai cara matematis. 

Namun peserta didik memiliki kendala 

dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika yang berhubungan dengan 

permasalahan nyata dan soal dengan  tipe-

tipe masalah yang menuntut peserta didik 

untuk berfikir high order thingking 

sehingga metode pembelajaran problem 

based learning perlu dikembangkan lebih 

baik lagi agar peserta didik dapat 

menyelesikan permasalahan matematika 

yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. 
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ABSTRACT 

Error and causes of students to make mistakes in solving the cube and block shape of the story based on stages 

analysis method Kastolan. This research was descriptive qualitative research. These research subjects were 38 

students from class VIII B MTs Negeri Sukoharjo. Technique of data in this research is to using the test method, 

interviews, and documentation. Data validation was done by triangulation technique by comparing the test data, 

interviews, and documentation. Data analysis technique was done by means of data reduction, data presentation, 

and verification of data and making conclusions. Based on the analysis we concluded that (1) 35,26% of 

students experienced a conceptual error with the level qualificaton low error, (2) 56,32% of students 

experienced procedural error with a medium qualification level error, and (3) 47,89% students experienced 

technical error with a medium qualification levels. The causes of the error is that students do not understand the 

intent of the problem, students are wrong in choosing the formula, students can not apply the formula, not 

appropriate steps in solving the problem, students do not practice in doing the problem, meticulous in answering 

questions, and in a hurry so as not to check back the results of this work.  

 

Keywords:  error, cube and block, kastolan, word problems 
 

A. Pendahuluan 

Matematika merupakan ilmu 
dasar yang terus berkembang  baik 
dalam segi teori maupun segi 

penerapannya. Banyak yang beranggapan 

bahwa matematika dapat menentukan 

keberhasilan seseorang. Apabila berhasil 

dalam mempelajari matematika dapat 

dikatakan akan berhasil pada mata 

pelajaran lainnya. NRC (National Research 

Council, 1989:1) dari Amerika Serikat  
menyatakan pentingnya Matematika.  
Matematika adalah kunci ke arah peluang-
peluang. Bagi seorang siswa keberhasilan 
mempelajarinya akan membuka pintu karir 
yang cemerlang. Bagi para warganegara, 
matematika akan menunjang pengambilan 
keputusan yang tepat. Bagi suatu negara, 
matematika akan menyiapkan warganya untuk 
bersaing dan berkompetisi di bidang ekonomi 

dan teknologi. Mengingat begitu pentingnya 

matematika dalam kehidupan manusia, 
mata pelajaran Matematika perlu diberikan 
kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar 
untuk membekali mereka dengan kemampuan 
berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 
kreatif.  

Tetapi sebaliknya. terdapat juga 

siswa yang menganggap mtematika 

merupakan pelajaran yang sangat  

menakutkan, sehingga berdampak pada 

hasil belajar matematika yang kurang 

optimal.  Salah satu indikator hasil belajar 

siswa pada pelajaran matematika yang 

kurang optimal ditunjukkan dengan 

banyaknya kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal- soal matematika, 

terlebih lagi dalam menyelesaikan soal-

soal matematika bentuk cerita.  Kesalahan 

siswa dalam menyelesaiakn soal-soal 

matematika bentuk cerita juga banyak 

dialami pada materi bangun ruang (kubus 

dan balok). Banyak siswa yang mengeluh 

mengalami kesulitan dalam memahami 

soal-soal matematika sehingga siswa 

sering kali mengalami kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan.  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru, penyebab dari kesalahan 

dalam menyelesaikan soal dimungkinkan 

adanya permasalahan dalam pemahaman 

konsep siswa, rendahnya penguasaan 

materi-materi matematika, dan minat 

belajar siswa terhadap pelajaran. 

matematika yang rendah. Dengan kondisi 

tersebut, sangat memungkinkan siswa 

mailto:ss101@ums.ac.id
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mengalami kesalahan. Banyak faktor yang 

menyebabkan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. Salah 

satunya adalah kemampuan yang dimiliki, 

seperti pemahaman konsep, teorema, sifat, 

dan proses pengajaran.  

Melihat permasalahan tersebut , 

perlu adanya usaha-usaha untuk 

mengurangi kesalahan-kesalahan yang 

terjadi pada siswa. Kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal juga dapat menjadi 

petunjuk untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa menguasai materi. Dalam 

matematika, soal cerita banyak terdapat 

dalam aspek penyelesaian masalah, 

dimana dalam menyelesaikannya siswa 

harus mampu memahami maksud dari 

permasalahan yang akan diselesaikan, 

dapat menyususun model matematikanya , 

serta mampu mengaitkan permasalahan 

tersebut dengan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari sehingga dapat 

menyelesaikannya dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Budiyono 

(2008) menyatakan bahwa soal cerita 

masih merupakan soal yang cukup sulit 

bagi sebagian siswa. Dalam soal cerita 

biasanya siswa harus benar-benar 

memahami isi soal tersebut sebelum 

menyelesaikannya. 

Analisis kesalahan berdasarkan 

tahapan Kastolan adalah salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menganalisis 

suatu kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Menurut 

Kastolan dalam Khanifah (2011) 

disebutkan bahwa jenis-jenis kesalahan 

dibedakan menjadi tiga, yaitu kesalahan 

konseptual, kesalahan prosedural, dan 

kesalahan teknikal. Kesalahan konseptual 

apabila siswa tidak menggunakan dan 

menerapkan rumus dengan benar. 

Kesalahan prosedural apabila langkah-

langkah yang digunakan kurang tepat 

sehingga masih menjadi bentuk yang 

belum sederhana, dan kesalahan teknikal 

apabila kurangnya ketelitian perhitungan 

atau kesalahan penulisan. 

Tujuan penelitian ini, (1) Untuk 

mendeskripsikan jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

kubus dan balok bentuk cerita berdasarkan 

metode analisis tahapan Kastolan pada 

kelas VIII MTs Negeri Sukoharjo Tahun 

2016/2017 (2) Untuk mendeskripsikan 

penyebab terjadinya kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal kubus dan balok 

bentuk cerita berdasarkan metode analisis 

tahapan Kastolan pada kelas VIII MTs 

Negeri Sukoharjo Tahun 2016/2017. 
 

B. Metode 

Penelitian ini merupakan  
penelitian deskriptif kualitatif.  
Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri 

Sukoharjo. Subjek yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah 38 siswa kelas VIII B 

MTs Negeri Sukoharjo. Metode 

pengumpulan data yang digunakan ada 

tiga yaitu metode tes, metode wawancara, 

dan metode dokumentasi.. Untuk 

menganalisis data-data yang telah 

dikumpulkan menurut Milles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2016: 247), 

meliputi 3 komponen, yaitu Reduksi data, 

Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan 

(Verifikasi data). 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan 
memberikan tes materi kubus dan balok 
bentuk cerita. Hasil tes tersebut dianalisis 

untuk menentukan jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa. Dari hasil analisis 

pekerjaan siswa ditemukan beberapa 

kesalahan yang dilakukan siswa 

berdasarkan kategoti tahapan Kastolan  

Selanjutnya dilakukan wawancara 

terhadap 9 siswa yang jenis kesalahannya 

mewakili 3 jenis kesalahan. Sembilan 

siswa tersebut  selanjutnya diwawancara 

guna mengetahui lebih detail kesalahan 

yang dilakukan dalam menyelesaikan soal 

cerita kubus dan balok serta faktor 

penyebanya.  

1. Kesalahan Konseptual 

Kesalahan konseptual terjadi 

karena siswa tidak dapat memilih rumus 

yang benar atau siswa lupa terhadap rumus 

yang harus digunakan. Selain itu kesalahan 
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konseptual terjadi karena siswa benar 

dalam memilih rumus namun tidak dapat 

menerapkan rumus tersebut dengan benar. 

Berdasarkan hasil perhitungan persentase 

kesalahan konseptual sebesar 35,26% 

dengan tingkat kualifikasi rendah. Contoh 

kesalahan tipe ini dapat dilihat pada saat 

siswa mengerjakan soal sebagai berikut: 

Paman akan membuat etalase dari kaca 

yang terbentuk balok yang berukuran 

panjang 100 cm, lebar 40 cm, dan 

tinggi 70 cm, jika harga per meter kaca  

Rp. 50.000,-/m
2
, hitung lah biaya yang 

dibutuh kan untuk membuat etalase 

tersebut? 

Dari hasil jawaban siswa , kesalahan 

konseptual  terjadi karena siswa 

melakukan kesalahan dalam menerapkan 

rumus yang akan digunakan, sehingga 

proses selanjutnya untuk mendapatkan 

jawaban menjadi salah. Dari hasil  

wawancara dengan salah satu siswa , 

mengatakan mengalami kesulitan karena 

tidak dapat memahami soal, soal sulit, dan 

bingung mau menggunakan rumus yang 

mana. Sementara wawancara dengan siswa 

yang lain mengatakan kesalahan 

konseptual terjadi karena salah 

menggunakan rumus , seharusnya 

menggunakan rumus luas permukaan 

balok, tetapi siswa menggunakan rumus 

volume balok. Berdasarkan analisis hasil 

tes dan wawancara siswa dapat 

disimpulkan bahwa kesalahan yang 

dilakukan siswa disebabkan karena (a) 

Siswa tidak memahami maksud dari soal, 

(b) Siswa salah dalam memilih rumus, dan 

(c) Siswa tidak dapat menerapkan rumus. 

Kesalahan konseptual yang dilakukan oleh 

siswa ini sesuai dengan penelitian Natsir, 

Marinus, dan Teguh (2016) menyatakan 

factor penyebab kesalahan yang dilakukan 

siswa antara lain belum memahami 

konsep, belum dapat menerapkan konsep, 

dan salah dalam menentukan rumus. 

2. Kesalahan Prosedural 

Kesalahan prosedural adalah 

kesalahan yang paling banyak dilakukan 

oleh siswa yaitu sebesar 56,32%, dengan 

tingkat kualifikasi kesalahan sedang. 

Kesalahan prosedural merupakan 

kesalahan yang terletak pada langkah-

langkah yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal. . Jenis kesalahan ini 

biasanya dilakukan siswa dalam 

mengaplikasikan proses yang menuntut 

strategi yang dipilih dalam menyelesaikan 

masalah. Sesuai dengan penelitian Ajirna 

(2016) yang menyimpulkan kesalahan 

prosedural ini sebesar 46% yang 

merupakan kesalahan dengan persentase 

delapan terbesar dibandingkan dengan 

kesalahan-kesalahan yang lainnya. Contoh 

kesalahan tipe ini dapat dilihat pada siswa 

saat mengerjakan soal berikut: 

Badu memiliki aquarium dengan 

panjang 74 cm, lebar 10 cm dan tinggi 

42 cm. Aquarium tersebut diisi air  2/3 

nya. Tentukan volume air di dalam 

aquarium tersebut? 

Dari hasil jawaban siswa , kesalahan 

procedural terjadi  karena siswa tidak 

dapat menyelesaikan proses sampai 

selesai, ada siswa  yang hanya  sampai 

tahap dimana menghitung keseluruhan dari 

volume balok, sehingga hasil akhir yang 

minta belum tepat dikerjakan.  

Dari hasil wawancara dengan siswa, 

siswa mengatakan  siswa kurang teliti 

dalam mengerjakan soal . Menurut  

penelitian Ratna (2015) menyatakan 

bahwa apabila tidak melanjutkan 

pengerjaan soal dan tidak mengerjakan 

soal berdasarkan langkah-langkah 

pengerjaannya itu termasuk dalam 

kesalahan prosedural. Berdasarkan analisis 

hasil tes dan wawancara siswa dapat 

disimpulkan bahwa kesalahan yang 

dilakukan siswa disebabkan karena (a) 

Siswa tidak  menggunakan  langkah-

langkah yang sesuai dalam menyelesaikan 

soal, (b) Siswa kurang teliti dan kurang 

berlatih dalam mengerjakan soal, dan (c) 

Siswa tidak mampu menyelesaikan soal 

sampai tahap akhir.  

3. Kesalahan Teknik 

Kesalahan teknik adalah 
kesalahan dimana siswa melakukan 
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kesalahan dalam menghitung nilai dari 

suatu operasi hitung dalam menyelesaikan 

soal cerita.Berdasarkan hasil perhitungan, 

persentase kesalahan teknik yaitu sebesar 

47,89%, dengan tingkat kualifikasi 

kesalahan sedang. Perhitungan pada soal 

cerita sangatlah penting karena 
perhitungan merupakan jawaban yang 
diminta oleh soal dan  juga tidak 
menimbulkan persepsi yang berbeda 
ketika dikoreksi. Contoh kesalahan tipe 
ini dapat dilihat pada siswa dalam 
mengerjakan soal berikut: 

Ani akan memberikan kado ulang tahun untuk 

Winda. Agar tampak menarik, kotak kado yang 

berbentuk kubus tersebut akan dibungkus 

dengan kertas kado. Agar kertas kado yang 

dibutuhkan cukup, berapa luas sisi kotak kado 

yang Ani perlukan bila panjang sisi nya 22 

cm? 

Dari hasil jawaban siswa terlihat 

bahwa kesalahan teknik terjadi karena 

siswa melakukan kesalahan dalam 

penghitungan operasi, sehingga hasil akhir 

pekerjaan menjadi salah.  

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan siswa , siswa mengatakan 
bahwa kesalahan teknik yang dialami 
siswa karena siswa tidak bisa 
mengalikan bilangan berpangkat.  
Sementara dari hasil wawancara dengan 
siswa lain, kesalahan tekni terjadi 
karena siswa mengalami kesalahan 
dalam menghitung operasi dengan 
perkalian dan perpangkatan. Hasil ini 
sesuai dengan  dengan penelitian Ajirna 

(2016) yang menyatakan bahwa siswa 

yang salah dalam menghitung nilai dari 

suatu operasi merupakan kesalahan teknik. 

Berdasarkan analisis hasil tes dan 
wawancara dengan siswa dapat 
disimpulkan bahwa kesalahan yang 

dilakukan siswa disebabkan karena (a) 

siswa kurang teliti dalam menjawab soal, 

(b) Siswa tidak mengecek kembali hasil 

pekerjaannya, dan (c) Siswa kurang belajar 

dan kurangnya motivasi dari guru.  

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesalahan- kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi kubus 

dan balok yaitu (1) Kesalahan Konseptual, 

besar persentase kesalahan konseptual 

sebesar 35,26% dengan tingkat kualifikasi 

kesalahan rendah. (2) Kesalahan 

Prosedural, besar persentase kesalahan 

procedural sebesar 56,32% dengan tingkat 

kualifikasi kesalahan sedang. (3) 

Kesalahan Teknik, besar persentase 

kesalahan teknik sebesar 47,89% dengan 

tingkat kualifikasi  sedang. 

Penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita kubus dan balok 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

1)  Faktor penyebab kesalahan 

konseptual diantaranya a) Siswa tidak 

memahami maksud dari soal, b) Siswa 

salah dalam memilih rumus, dan c) 

Siswa tidak dapat menerapkan rumus.  

2) Faktor penyebab kesalahan prosedural 

diantaranya a) Siswa tidak sesuai 

langkah-langkahnya dalam 

menyelesaikan soal, b) Siswa kurang 

berlatih dalam mengerjakan soal, dan 

c) Siswa tidak mampu menyelesaikan 

soal sampai tahap yang sederhana. 

3) Faktor  penyebab kesalahan teknik 

diantaranya a) Siswa kurang teliti 

dalam menjawab soal, b) Siswa tidak 

mengecek kembali hasil pekerjaannya, 

dan c) Siswa kurang belajar dan 

kurangnya motivasi dari guru.. 
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ABSTRACT 

Introduction to Real Analysis is one of the major courses in mathematical analysis group. By studying this 

course, students will be able to get used to think logically, coherently and acceptable reason. However, learning 

the course of Introduction to Real Analysis is often feel abstract for the students, the students still have 

difficulties in this course. Concept map is one of a learning model that can help students to understand the 

concepts and linking inter-related concepts in real analysis. This is a research and development research in 

Mathematics Education Program FKIP UMS. The initial stage of this research is to design a teaching and 

learning model in   the course of Introduction to Real Analysis based on concept map. In this paper, it will be 

presented learning activities of students performed in each stage of learning by using concept map. 

 

Keywords:  model, design, concept map, real analysis.  
 

A. Pendahuluan 

Matakuliah  Pengantar Analisis Real 

merupakan salah satu matakuliah 

matematika murni (pure mathematics) 

yang wajib dipelajari oleh mahasiswa 

matematika. Analisis real merupakan 

“jantung”-nya matematika karena 

didalamnya dipelajari dasar-dasar 

konseptual dari objek-objek yang 

membangun struktur pengetahuan 

matematika. Bartle (1991) menyatakan 

bahwa real analysis is known as the body 

of mathematics. Hal ini menunjukkan 

pentingnya kedudukan mata kuliah ini di 

dalam matematika. Dalam mempelajari 

matakuliah Pengantar Analisis Real, 

mahasiswa dituntut mampu menguasai 

setiap konsep yang ada baik definisi, sifat-

sifat, kriteria, maupun bukti kebenarannya. 

Selain itu, mahasiswa juga dituntut mampu 

memahami keterkaitan antar konsep, sebab 

suatu konsep yang dipelajari di dalam 

analisis real selalu berkaitan dengan 

konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

Pada matakuliah ini dipelajari prinsip, 

aturan, sifat, maupun bukti kebenaran 

konsep-konsep dasar yang membangun 

struktur pengetahuan matematika. Materi 

yang dipelajari antara lain: Sifat aljabar, 

urutan, dan kelengkapan di dalam sistem 

bilangan riil; Barisan bilangan riil yang 

meliputi barisan konvergen, terbatas,  

 

monoton, dan Cauchy; Limit fungsi; serta 

kekontinuan suatu fungsi, diskontinu, dan 

kontinu seragam. Berdasarkan pengalaman 

dan pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

selama peneliti mengampu matakuliah 

Pengantar Analisis Real , terdapat 

beberapa permasalahan yang   perlu segera 

dicari alternative penyelesaiannya. 

Pertama, Pengantar Analisis Real 

merupakan matakuliah matematika murni 

yang mempelajari konsep-konsep dasar 

berupa definisi, sifat, serta pembuktian 

kebenaran konsep yang bersifat abstrak 

dan simbolik. Karena sifatnya yang 

abstrak dan simbolik, pembelajaran 

cenderung tekstual serta lebih banyak 

menggunakan metode ceramah sehingga 

mahasiswa bersikap pasif, sering kesulitan 

mengkaitkan antar konsep yang ada di 

dalam materi analisis real. Kedua, dalam 

mempelajari Pengantar Analisis Real 

mahasiswa dituntut memiliki kemampuan 

berpikir logis dan sistematis. Mahasiswa 

harus mampu memahami konsep, yang 

berarti memahami definisi, sifat, kriteria, 

maupun bukti kebenaran dalam konsep 

serta mampu mengkoneksikan konsep-

konsep yang telah dipelajari untuk 

membangun konsep baru. 

Namun, nilai mahasiswa pada 

matakuliah  Pengantar Analisis Riil selama 

empat   tahun terakhir menunjukkan 
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penguasaan mahasiswa dalam matakuliah 

ini masih rendah dimana kurang dari 50% 

mahasiswa yang mendapatkan nilai baik 

(B) atau lebih. Lebih jauh, berdasarkan 

analisis terhadap hasil pekerjaan 

mahasiswa baik dalam UTS maupun UAS 

tampak bahwa kelemahan mendasar 

mahasiswa adalah ketidakpahaman 

terhadap konsep-konsep yang dipelajari, 

kesulitan mengaitkan antar konsep, serta 

ketidakmampuan menggunakan konsep-

konsep yang telah dipelajari untuk 

membangun konsep baru.  

Peta konsep yang dikembangkan oleh 

Novak (1984)  merupakan strategi untuk 

membangun struktur pengetahuan, untuk 

menunjukkan hubungan konsep-konsep 

dalam suatu topik yang disajikan secara 

grafis. Dalam perkembangannya, peta 

konsep banyak dimanfaatkan untuk 

membangun konsep baru berdasarkan 

konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya. Dalam matematika, struktur 

pengetahuan dibangun seperti model 

jaringan yang saling berkaitan antara satu 

konsep dengan konsep lain. Tidak ada 

satupun konsep yang berdiri sendiri atau 

terisolasi. Dengan menggunakan peta 

konsep, struktur pengetahuan matematika 

akan lebih mudah dipahami dan dapat 

digunakan pula untuk membangun struktur 

pengetahuan matematika yang baru.   

Beberapa penelitian telah menujukkan 

manfaat penggunaan peta konsep dalam 

pembelajaran. Safdar, dkk (2013) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa 

penggunaan peta konsep dalam 

pembelajaran fisika (physical science) 

dapat meningkatkan kemampuan sains 

siswa dan pembelajaran lebih bermakna.  

Penelitian Safdar, dkk merupakan 

penelitian eksperimen yang dilakukan 

pada kelas 9 pada mata pelajaran fisika. 

Selanjutnya, Chiou (2008) menyimpulkan 

bahwa penggunaan peta konsep dalam 

pembelajaran selain mampu meningkatkan 

pemahaman terhadap konsep-konsep, juga 

mampu meningkatkan ketertarikan 

(interes) mahasiswa terhadap matakiuliah 

yang disampaikan.  Penelitian Chiou 

dilakukan pada sebanyak 124 mahasiswa 

yang mengambil matakuliah akuntansi 

lanjut pada Jurusan Manajemen 

Universitas Taiwan.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan model pembelajaran 

berbasis peta konsep pada mata kuliah 

Pengantar Analisis Riil.  

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian dan pengembangan 

(research and development) yang 

berlangsung dalam dua tahap yaitu 

perancangan model dan implementasi 

model. Pada tulisan ini baru disajikan 

tahapan yang pertama/ tahap perancangan 

model yaitu penyusunan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran pada mata kuliah Pengantar 

Analisis Riil dengan menggunakan model 

peta konsep.  Tahap ini dimulai dengan 

kegiatan studi literatur dan analisis topik 

materi Pengantar Analisis Real yang akan 

disusun perangkat pembelajarannya. 

Selanjutnya adalah kegiatan perancangan  

model dan perangkat pembelajaran yang 

meliputi Rencana Pembelajaran 

Mingguan, materi ajar, Lembar Kerja 

Mahasiswa,  instrumen pengukuran 

penalaran matematika, serta instrumen-

instrumen untuk pengumpulan data 

penelitian yang meliputi instrumen 

validasi model, observasi kegiatan 

pembelajaran, angket kelayakan dan 

keterlaksanaan model.  
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian pengembangan  tahap 

perancangan model ini, telah dihasilkan 

desain model pembelajaran peta konsep 

pada mata kuliah Pengantar Analisis Riil, 

materi limit fungsi dan fungsi kontinu 

yang terdiri dari Rencana Pembelajaran 

Mingguan, Lembar Kerja Mahasiswa, 

Materi ajar, media pembelajaran serta 

instrumen penilaian.  

Secara umum, desain model 

pembelajaran  peta konsep disajikan dalam 

fase-fase sebagai berikut: 
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1. Penelusuran Materi 

Pada fase ini mahasiswa menggali 

materi yang berisi topic-topik yang akan 

dipelajari. Sumber belajar tersebut dapat 

diperoleh dari penyajian materi oleh 

dosen, lembar kerja mahasiswa, membaca 

buku, pencarian sumber-sumber dari 

internet dan perpustakaan. Fase ini 

bertujuan agar mahasiswa mampu 

mengetahui topic-topik yang akan 

dipelajari. 

2. Identifikasi ide-ide utama dan 

tambahan 

Pada fase ini mahasiswa melakukan 

identifikasi konsep paling umum pada 

topic-topik yang dipelajari sebagai ide-ide 

utama. Selain mengidentifikasi ide-ide 

utama, mahasiswa juga mengidentifikasi 

ide-ide   tambahan/ konsep yang lebih 

khusus, yang mendukung ide-ide utama. 

Fase ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

mengidentifikasi ide-ide utama dan ide-ide 

tambahan pada suatu topic. 

3. Penyusunan peta konsep 

Pada fase ini mahasiswa menyusun 

ide-ide utama dan ide-ide tambahan ke 

dalam bagan, dengan cara meletakkan ide-

ide utama yang paling umum pada bagian 

atas dan menambahkan ide-ide tambahan 

di bawah ide utama yang telah ditentukan. 

Selain itu, mahasiswa juga memberikan 

label penghubung antara ide-ide utama dan 

ide-ide tambahan. Setelah penulisan 

konsep yang lebih khusus di baris kedua, 

mahasiswa  melanjutkan penulisan konsep 

lain yang lebih khusus di baris ketiga, 

memberikan label penghubung, dan 

seterusnya sehingga terbentuk suatu peta 

konsep 

Fase ini bertujuan agar mahasiswa 

mampu menentukan hubungan antar ide 

pada topic-topik yang dipelajari.  

4. Verifikasi 

Pada fase ini mahasiswa 

memverifikasi peta konsep yang telah 

disusun bersama-sama mahasiswa lain dan 

dosen. Fase ini bertujuan untuk 

mengevaluasi ketepatan pemahaman 

mahasiswa terhadap hubungan antar 

konsep pada topik yang dipelajari. 

Berikut  adalah contoh penerapan 

desain pembelajaran peta konsep pada 

materi limit fungsi pertemuan pertama 

dengan indikator pembelajaran: 

menjelaskan titik limit himpunan, 

membuktikan sifat titik limit himpunan, 

menjelaskan konsep limit fungsi, 

membuktikan nilai limit suatu fungsi, 

membuktikan kriteria barisan untuk limit, 

menjelaskan kriteria divergen, dan 

membuktikan sifat ketunggalan nilai limit 

1. Penelusuran materi 

Pada tahap ini mahasiswa membaca 

materi ajar yang diberikan oleh dosen 

tentang definisi titik limit, teorema titik 

limit, definisi limit fungsi, kriteria barisan 

untuk limit, kriteria divergen dan sifat 

ketunggalan limit fungsi. 

2. Identifikasi ide-ide utama 

Pada fase ini mahasiswa didorong 

untuk mampu mengidentifikasi definisi 

titik limit dan definisi limit fungsi sebagai 

ide-ide utama, dan teorema titik limit, 

kriteria barisan untuk limit sebagai ide-ide 

tambahan, serta kriteria divergen dan sifat 

ketunggalan limit sebagai ide-ide 

tambahan berikutnya. 

3. Penyusunan peta konsep 

Pada langkah ini,   mahasiswa  

didorong untuk mampu    menempatkan 

definisi titik limit dan definisi limit fungsi 

sebagai ide utama yang paling umum  di 

bagian paling atas pada lembar jawab 

pekerjaan. Selanjutnya mahasiswa 

menambahkan sifat titik limit dan kriteria 

barisan untuk limit sebagai ide-ide 

tambahan/yang lebih khusus di bawah ide 

utama yang telah ditentukan. Dosen juga 

memfasilitasi mahasiswa untuk dapat 

menghubungkan ide utama dan tambahan 

dengan suatu garis   yang diberi label 

penghubung untuk menunjukkan 

keterkaitan antar konsep. Pada bagian ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

menyebutkan hubungan antara definisi 

titik limit dengan definisi limit fungsi dan 

sifat titik limit, serta hubungan antara 

definisi limit fungsi dengan kriteria barisan 

untuk limit.  
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Setelah penulisan konsep yang lebih 

khusus di baris kedua, mahasiswa 

didorong untuk mampu melanjutkan 

penulisan konsep lain yang lebih khusus di 

baris ketiga, memberikan label 

penghubung, dan seterusnya sehingga 

terbentuk suatu peta konsep. Pada materi 

ini, konsep lain yang lebih khusus adalah 

kriteria divergen dan sifat ketunggalan 

limit fungsi. Mahasiswa dengan difasilitasi 

dosen, diharapkan mampu menuliskan kata 

penghubung yang tepat antara kriteria 

barisan untuk limit dengan kriteria 

divergen, dan antara definisi limit, kriteria 

barisan untuk limit dengan sifat 

ketunggalan limit fungsi. 

Gambar 1 berikut  menunjukkan 

keterkaitan antar konsep di dalam materi 

limit fungsi di atas dalam bentuk peta 

konsep. 

 
Gambar 1. Peta Konsep Limit Fungsi 

4. Verfikasi 

Pada langkah ini, salah satu dari 

perwakilan mahasiswa mempresentasikan  

peta konsep yang telah disusun. 

Mahasiswa lain memberi tanggapan atas 

hasil presentasi, dosen memberikan 

konfirmasi jawaban yang benar. Di akhir 

pembelajaran, mahasiswa bersama-sama 

dengan dosen menarik kesimpulan dari 

pembelajaran dengan peta konsep yang 

telah dilaksanakan. 

Melalui model pembelajaran peta 

konsep pada mata kuliah Pengantar 

Analisis Riil,  mahasiswa diharapkan lebih 

mudah dalam memahami konsep-konsep 

yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan 

konsep-konsep materi pada mata kuliah 

Pengantar Analisis Riil saling terkait erat 

satu sama lain. Sejalan dengan yang 

dikemukakan Brinkman (2005) bahwa 

manfaat dengan adanya peta konsep di 

antaranya adalah dapat membantu dalam 

mengorganisasi pengetahuan pada suatu 

topic dan mengkaitkan pengetahuan baru 

dengan topic-topik sebelumnya sehingga 

pembelajaran dapat lebih bermakna. 

Serhan,dkk (2014) menemukan bahwa 

setelah melalui peta konsep, mahasiswa 

memiliki pemahaman konsep lebih kaya 

pada konsep Euler Circuit dan mampu 

mengkonstruksi lebih banyak representasi 

konsep ini. Hasil ini juga sejalan dengan 

penelitian Chen,dkk. (2014). 
 

D. Kesimpulan 

Pada penelitian ini telah berhasil 

dikembangkan desain model pembelajaran 

peta konsep pada mata kuliah Pengantar 

Analisis Riil. Desain pembelajaran yang 
dihasilkan masih memerlukan uji coba 
untuk mengetahui apakah desain 
tersebut dapat diterapkan dalam 
pembelajaran di kelas. Selain itu masih 
perlu juga dilakukan uji coba untuk 
mengetahui efektifitas model yang 
dihasilkan.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the ability of mathematical problem solving (KPMM) of students through the model 

of learning problem based learning (PBL). This study used quasi-experimental method with the control group 

design of pretest and non-equivalent postes. The subject of this research is the fourth semester student of the 

academic year 2016/2017 at the mathematics education program at PGRI University of Palembang which 

amounted to 62 people. Based on the learning, the research subjects are divided into two classes, namely the 

experimental class that get the PBL learning and control class that get conventional learning (PK). Instruments in 

this study using KPMM test. The data in this study were analyzed using t-test. From the data analysis, it is found 

that students' mathematical problem solving ability through PBL learning is better than those who get conventional 

learning in terms of overall or KAM (high, medium, low). 
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A. Pendahuluan 

Metode Simpleks merupakan salah 

satu teknik penyelesaian dalam program 

linier yang digunakan sebagai teknik 

pengambilan keputusan dalam 

permasalahan yang berhubungan dengan 

pengalokasian sumber daya secara optimal. 

Secara umum tahapan dalam kegiatan 

analisis simpleks terdiri dari dua bagian, 

yaitu tahap pra-analisis dan tahap analisis.  

Sitorus (Kartono, dkk : 2007) 

menjelaskan tujuh tahapan dalam tahap 

analisis penyelesaian program linier 

menggunakan metode simpleks. Pada tahap 

ketujuh proses penyelesaian dapat 

dikatakan selesai apabila masalah pada 

program linier tersebut telah mencapai titik 

optimum. Namun apabila pada tahap 

ketujuh tersebut belum mencapai titik 

optimum, maka proses penyelesaian akan 

kembali kepada prosedur tahap keempat, 

dan hal ini dilakukan terus menerus hingga 

memperoleh titik optimum. 

Fakta di lapangan belum sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.kesulitan mahasiswa 

dalam menerjemahkan persoalan program 

linier kedalam simbol matematis, 

kerumitan dalam proses perhitungan pada 

tiap-tiap tahapan hingga memperoleh nilai 

(titik) optimum dalam metode simpleks, 

ditambah dengan tingkat ketelitian 

mahasiswa dalam perhitungan yang masih 

kurang (Puji, 2011), serta ketidakpercayaan 

diri mahasiswa menyebabkan mahasiswa 

jenuh dan mudah putus asa dalam 

menyelesaikan persoalan metode simpleks. 

Begitupun yang diakui oleh beberapa 

mahasiswa ProdiPendidikan Matematika 

Universitas PGRI Palembang yang 

diwawancarai secara informal oleh peneliti. 

Model problem based learning (PBL) 

dapat melatihkan keterampilan pemecahan 

masalah dan self efficacy pada siswa 

berdasarkan ciri-ciri dan sintaksnya.PBL 

mempunyai ciri-ciri yaitu: (1) mengajukan 

pertanyaan atau masalah; (2) berfokus pada 

interdisiplin; (3) penyelidikan otentik; (4) 

menghasilkan karya nyata dan 

memamerkan. PBL memiliki beberapa 

sintaks pembelajaran yang meliputi: (1) 

mengorientasikan siswa kepada masalah; 

(2) mengorganisasikan siswa untuk belajar; 

(3) membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok; (4) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya serta 

memamerkannya; (5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

Penerapan PBL juga dianjurkan oleh 

Dasna & Sutrisno (2007) dalam 

pembelajaran karena: (1) akan terjadi 
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pembelajaran bermakna, (2) mahasiswa 

dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simultan serta 

mengaplikasikan dalam konteks yang 

relevan, dan (3) PBL dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan 

inisiatif mahasiswa dalam bekerja, motivasi 

internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal 

dalam kerja kelompok. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa setelah mendapat 

model problem based learning (PBL) dan 

pembelajaran konvensional ditinjau dari : 

(a) keseluruhan mahasiswa, dan (b) KAM 

(tinggi, sedang, dan rendah). 

 
KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS 

Polya (dalam Upu, 2003: 31) 

mengartikan pemecahan masalah sebagai 

suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

tujuan yang tidak begitu mudah segera 

dapat dicapai. Sedangkan Siswono 

(2008:35), menjelaskan bahwa pemecahan 

masalah adalah suatu proses atau upaya 

individu untuk merespons atau mengatasi 

halangan atau kendala ketika suatu jawaban 

atau metode jawaban belum tampak jelas.  

Dari pengertian pemecahan masalah 

yang di atas mengindikasikan bahwa 

diperolehnya solusi suatu masalah menjadi 

syarat bagi proses pemecahan masalah 

dikatakan berhasil. Dalam memecahkan 

masalah, setiap individu memerlukan 

waktu yang berbeda. Hal ini disebabkan 

oleh motivasi dan strategi yang digunakan 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapinya. 

Siswono (2008:35) menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah, yaitu: (1). Pengalaman awal. 

Pengalaman terhadap tugas-tugas 

menyelesaikan soal cerita atau soal 

aplikasi. Pengalaman awal seperti 

ketakutan (pobia) terhadap matematika 

dapat menghambat kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah. (2). Latar 

belakang matematika. Kemampuan siswa 

terhadap konsep-konsep matematika yang 

berbeda-beda tingkatnya dapat memicu 

perbedaan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. (3). Keinginan dan 

motivasi. Dorongan yang kuat dari dalam 

diri (internal), seperti menumbuhkan 

keyakinan saya “BISA” maupun eksternal, 

seperti diberikan soal-soal yang menarik, 

menantang, kontekstual dapat 

mempengaruhi hasil pemecahan masalah. 

(4). Struktur Masalah. Struktur masalah 

yang diberikan kepada siswa (pemecahan 

masalah), seperti format secara verbal atau 

gambar, kompleksitas (tingkat kesulitan 

soal), konteks (latar belakang cerita atau 

tema), bahasa soal, maupun pola masalah 

satu dengan masalah yang lain dapat 

mengganggu kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

kemampuan pemecahan masalah adalah 

kemampuan atau potensi yang dimiliki 

seseorang dalam menyelesaikan masalah 

serta mengaplikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sampai masalah itu tidak lagi 

menjadi masalah baginya. 

 

PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) 

merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat menolong siswa untuk 

meningkatkan keterampilan yang 

dibutuhkan pada pada era globalisasi saat 

ini. Problem Based Learning (PBL) 

dikembangkan untuk pertama kali oleh 

Prof. Howard Barrows sekitar tahun 1970-

an dalam pembelajaran ilmu medis di 

McMaster University Canada (Amir, 

2009). Model pembelajaran ini 

menyajikan suatu masalah yang nyata bagi 

siswa sebagai awal pembelajaran 

kemudian diselesaikan melalui 

penyelidikan dan diterapkan dengan 

menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah. 

Barret (2005) mengemukakan 

langkah-langkah pelaksanaan PBL sebagai 

berikut: (1) Mahasiswa diberi 



ISSN: 2476-8898 Seminar Nasional 
Vol. 1, Oktober 2017 Matematika UHAMKA 

 

112 
 

permasalahan oleh dosen atau 

permasalahan diungkap dari pengalaman 

mahasiswa; (2) Mahasiswa melakukan 

diskusi dalam kelompok kecil; (3) 

mahasiswa melakukan kajian secara 

independen berkaitan dengan masalah 

yang harus diselesaikan; (4) mahasiswa 

kembali kepada kelompok PBL semula 

untuk melakukan tukar informasi, 

pembelajaran teman sejawat, dan 

bekerjasama dalam menyelesaikan 

masalah; (5) mahasiswa menyajikan solusi 

yang mereka temukan; dan (6) mahasiswa 

dibantu oleh dosen melakukan evaluasi 

berkaitan dengan seluruh kegiatan 

pembelajaran. 

 

B. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 

Quasi-Eksperimental karena subjek tidak 

dikelompokkan secara acak, tetapi diterima 

apa adanya (Ruseffendi, 2005). 

Desain penelitian yang digunakan 

adalah desain kelompok kontrol pretes dan 

postes non-ekivalen atau Nonequivalent 

Pre-Test and Post-Test Control-Group 

Design (Creswell, 2012). Secara ringkas 

desain eksperimen tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

O X O 

 

 O  O 

Keterangan: 

O  :  pretes/postes tentang pemecahan  

                 masalah 

X  :   Perlakuan berupa problem based  

                 learning (PBL) 

 

Data dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif yang diperoleh melalui analisis 

terhadap jawaban mahasiswa pada tes 

KAM dan tes KPMM yang dilakukan 

sebelum (pretes) dan sesudah (postes) 

kegiatan pembelajaran. Data kuantitatif 

ditabulasi dan dianalisis melalui tiga tahap, 

yaitu: 

1. Tahap pertama: melakukan analisis 

deskriptif data dan menghitung gain 

ternormalisasi (normalized gain) 

pretes dan postes. 

2. Tahap kedua: menguji persyaratan 

analisis statistik parametrik yang 

diperlukan sebagai dasar dalam 

pengujian hipotesis. Pengujian 

persyaratan analisis dimaksud adalah 

uji normalitas data dan uji homogenitas 

varians keseluruhan data kuantitatif. 

3. Tahap ketiga: menguji keseluruhan 

hipotesis. Secara umum, uji hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji t, dan uji ANAVA dua jalur  

 

Data hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis mahasiswa dianalisis 

dengan menggunakan statistik inferensial. 

Untuk mengetahui besarnya peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep 

matematika mahasiwa  dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan rumus 

gain ternomalisasi (n-gain) dari [13], 

dengan interpretasi kategori n-gain seperti 

pada Tabel 1. 

Tabel1. 

KategoriN-GAIN(g) 

 

n-Gain (g) Interpretasi  

g> 0,7 Tinggi 

0, 3< g 0,7 Sedang 

g 0,3 Rendah  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas PGRI Palembang, 

sedangkan sampel adalah mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika 

yang mengikuti perkuliahan Program 

Linier pada semester genap, Februari – Mei 

tahun 2017. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive 

sampling.  Berdasarkan teknik tersebut 

diperoleh sampel yaitu kelas 4B sebagai 

kelas eksperimen sebanyak 30 orang dan 

kelas 4A sebagai kelas kontrol sebanyak  32 

orang. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Data yang didapat dari penelitian ini 

dilihat dari kemampuan awal mahasiswa 

pada saat pretest dan postest kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol yang ditinjau 

dari kemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

Tabel 2.  

Statistik Deskriptif Data Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis 
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Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa data kemampuan awal mahasiswa di 

kelas eksperimen pada saat pretest lebih 

rendah dari kelas konvensional yaitu rata-

ratanya 6,90 untuk kelas eksperimen dan 

6,94 untuk kelas konvensional. Hal ini justu 

berkebalikan dengan nilai postest yg 

diperoleh kelas eksperimen dengan rata-

rata sebesar 17, 37 dan di kelas 

konvensional sebesar 13,53, kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas 

konvensional untuk nilai pos test. 

Ditinjau dari kelompok kemampuan 

awal mahasiswa tinggi, sedang, dan rendah 

didapat nilai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa 

yaitu 7,50 untuk kelompok mahasiswa yang 

KAM tinggi di kelas eksperimen dan 11,83 

untuk kelas konvensional pada saat pretest. 

Hal ini juga berkebalikan pada saat postest 

nilai kelompok KAM tinggi kelas 

eksperimen jauh lebih besar dari kelas 

konvensional dengan nilai rata-rata 22,38 

dan 19,33. 

Untuk kelompok KAM sedang nilai 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa pretest lebih besar di 

kelas eksperimen daripada kelas 

konvensional yaitu 6,77 dan 6,39. 

Sedangkan rata-rata nilai postest juga lebih 

besar di kelas eksperimen daripada kelas 

konvensional yaitu 15,00 dan 12,72. 

Untuk kelompok KAM rendah di kelas 

eksperimen nilai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa 

lebih besar dari kelas konvensional yaitu 

dengan masing-masing nilai 6,56 dan 4,50 

untuk pretest. Sedangkan untuk nilai 

postest rata-rata nilai kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas 

konvensional yaitu 16,33 dan 11,00. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

diketahui bahwa rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa 

kelompok KAM tinggi yang mendapat 

pembelajaran PBL lebih besar daripada 

mahasiswa kelompok KAM tinggi yang 

mendapat pembelajaran konvensional. 
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Kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa rata-rat kelompok 

KAM sedang yang mendapat pembelajaran 

PBL lebih besar daripada mahasiswa 

kelompok KAM sedang yang mendapat 

pembelajaran konvensional. 

Kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa rata-rata kelompok 

KAM rendah yang mendapat pembelajaran 

PBL lebih besar daripada mahasiswa 

kelompok KAM rendah yang mendapat 

pembelajaran konvensional.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran PBL secara signifikan 

lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional ditinjau dari nilai KPMM. 

Hasil ini mengakibatkan bahwa 

pembelajaran PBL dengan semua 

komponen pendukungnya memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan 

kemampuan Pemecahan masalah 

matematis mahasiswa. 

Berdasarkan temuan-temuan 

penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 

faktor pembelajaran memberikan pengaruh 

terhadap nilai KPMM mahasiswa. Temuan 

ini didukung oleh hasil pengamatan 

aktivitas mahasiswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pembelajaran 

problem based learning memfasilitasi 

mahasiswa agar terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh 

bahwa nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematis mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran PBL lebih baik 

daripada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional ditinjau dari 

KAM (tinggi, sedang, rendah. 
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ABSTRACT 

This research is motivated because many students of mathematics education who think that the real analysis 

subject that is learned in semester 5 is a difficult material to understand. Then need to research on how the 

contribution of this prerequisite subjects for  the real analysis ability. The method used is quantitative method 

with ex post facto type. Population in this research is student of mathematics education of FKIP UHAMKA 

2014 academic year  which take real analysis  counted 164 people. The sample was taken by using simple 

random sampling and stratified random sampling method and obtained 100 samples (84 female and 16 male). 

Instruments in this study using non-test instrument (the score list of PDM, KPB and  Real Analysis). Research 

has shown that: (1) There is a positive and significant contribution OF PDM's ability for Real Analysis Ability; 

and (2) There is a positive and significant contribution of  KPB capability FOR Real Analysis Ability. 

 

Keywords : Contribution, PDM Ability, KPB ability, Analisis Riil 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Konsep-konsep matematika bersifat 

abstrak, yang saling berkorelasi 

membentuk konsep baru yang lebih 

kompleks (Skemp, 1971 : 37), dan 

tersusun secara hierarkis, konsep yang satu 

menjadi dasar untuk mempelajari konsep 

selanjutnya (Herman Hudoyo, 1988 : 3).   

Hal ini mengakibatkan kemampuan awal 

matematika yang dimiliki siswa sebelum 

pembelajaran mempengaruhi penguasaan 

pembelajaran konsep matematika yang 

akan dibelajarkan.  

Dalam konteks perguruan tinggi, mata 

kuliah yang ada di prodi pendidikan 

matematika juga saling berhubungan satu 

sama lain. Kemampuan mahasiswa di satu 

mata kuliah akan mempengaruhi 

kemampuan mahasiswa tersebut di mata 

kuliah yang lain. Mata kuliah yang 

demikian biasa disebut sebagai mata 

kuliah prasyarat bagi mata kuliah lainnya. 

Analisis Riil merupakan salah satu mata 

kuliah yang memiliki materi prasyarat. 

Materi prasayaratnya adalah materi yang 

berhubungan dengan logika matematik dan 

pembuktian matematik yang ada dalam 

mata kuliah pengantar dasar matematika 

(PDM) serta mata kuliah kalkulus peubah 

banyak (KPB).  

Analisis riil merupakan suatu mata 

kuliah wajib dengan tujuan 

memperkenalkan dan memperdalam 

pemahaman mahasiswa pada matematika 

dengan pembuktian deduksi formal. 

Pemahaman definisi formal sampai 

pembuktian dan sifat-sifatnya merupakan 

tantangan tersediri bagi mahasiswa. Untuk 

beberapa mahasiswa tantangan ini 

menimbulkan kesulitan sehingga membuat 

frustrasi. Hal ini menyebabkan rendahnya 

nilai mata kuliah analisis riil mahasiswa 

prodi pendidikan matematika di banyak 

perguruan tinggi. Hal ini juga terjadi di 

prodi pendidikan matematika FKIP 

UHAMKA.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan, nilai rata-rata uas 

mahasiswa di beberapa kelas analisis riil 

hanya berkisar antara 65 – 69. Ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa masih 

merasa kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan permasalahan analisis riil 
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sehingga hasil belajarnya juga kurang 

memuaskan.    

Menurut Imamah (2016 :27) Salah 

satu penyebab mata kuliah analisis real 

terasa berat adalah kemampuan awal yang 

kurang optimal. Tentunya permasalahan 

diatas bisa diminimalisir apabila 

mahasiswa telah memahami mata kuliah 

prasyaratnya dengan baik, sebagai bekal 

yang memadai untuk memahami analisis 

riil. Oleh sebab itu peneliti merasa perlu 

untuk melakukan penelitian sebagai 

langkah investigasi internal prodi 

pendidikan matematika untuk mata kuliah 

analisis riil. Temuan dalam penelitian 

diharapkan bisa berkontribusi untuk 

kemajuan prodi pendidikan matematika 

UHAMKA di masa yang akan datang.  

 

B. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian ex 

post facto. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu: Variabel bebas adalah kemampuan 

PDM dan kemampuan KPB. Variabel 

terikat adalah Kemampuan Analisis Riil. 

Teknik Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi.   

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan 

Matematika FKIP UHAMKA angkatan 

2014 yang mengambil matakuliah Analisis 

Riil pada semester 5 tahun 2016. Sampel 

berjumlah 100 mahasiswa. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan perpaduan 

metode simple random sampling dan 

stratified random sampling.  

Data penelitian dianalisis secara 

deskriptif dan inferensial. Analisis 

deskriptif digunakan dalam penyajian data 

skor kemampuan pdm, skor kemampuan 

kpb dan skor kemampuan analisis riil. 

Analisis Korelasi menggunakan bantuan 

software SPSSdilakukan untuk melihat ada 

atau tidaknya hubungan antar variabel. 

Jika terdapat hubungan maka dilanjutkan 

dengan Analisis Regresi. Analisis Regresi 

sederhana. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian  

Rata-rata kemampuan PDM 

mahasiswa prodi pendidikan matematika 

UHAMKA angkatan 2014 adalah 82,97. 

Nilai maksimum 98,40 dan nilai minimum 

53,80 dengan rentang 44,60. Standar 

deviasi kemampuan PDM mahasiswa 

prodi pendidikan matematika UHAMKA 

angkatan 2014 adalah 10,04.  
Deskripsi variabel kemampuan PDM 

diperoleh melalui perhitungan persentase 

terhadap hasil nilai akhir mahasiswa. 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil 

berupa : Kemampuan PDM terpusat pada 

nilai 76-89, yaitu sebanyak 48 orang atau 

48% dari seluruh mahasiswa. Rata- rata 

kemampuan PDM adalah 83,06, dan 

apabila dikonsultasikan dengan skala 

penafsiran berada pada katagori baik. 

Distribusi kemampuan mahasiswa tersebut 

dapat dilihat lebih jelas pada grafik 

distribusi kemampuan PDM di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 1  

Distribusi Kemampuan PDM 

 

Rata-rata kemampuan KPB 

mahasiswa prodi pendidikan matematika 

UHAMKA angkatan 2014 adalah 77,50. 

Nilai maksimum 96,00 dan nilai minimum 

57,20 dengan rentang 38,80. Standar 

deviasi kemampuan KPB mahasiswa prodi 

pendidikan matematika UHAMKA 

angkatan 2014 adalah 9,32.  

Deskripsi variabel kemampuan KPB 

diperoleh melalui perhitungan persentase 

terhadap hasil nilai akhir mahasiswa. 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil 

bahwa kemampuan KPB tersebut terpusat 

Distribusi Kemampuan PDM 
Sangat 
Baik 
Baik 

Cukup 

Kurang 
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pada nilai 76-89, yaitu sebanyak 44 orang 

atau 44% dari seluruh mahasiswa. Rata- 

rata kemampuan KPB adalah 96,00, dan 

apabila dikonsultasikan dengan skala 

penafsiran berada pada katagori sangat 

baik. Distribusi kemampuan mahasiswa 

tersebut dapat dilihat lebih jelas pada 

grafik distribusi kemampuan KPB di 

bawah ini.  

 

 
 

Gambar 2 

Distribusi Kemampuan KPB 

 

Rata-rata kemampuan Analisis Riil 

mahasiswa prodi pendidikan matematika 

UHAMKA angkatan 2014 adalah 69,57. 

Nilai maksimum 87,35 dan nilai minimum 

45,55 dengan rentang 40,80. Standar 

deviasi kemampuan Analisis Riil 

mahasiswa prodi pendidikan matematika 

UHAMKA angkatan 2014 adalah 10,07.  

Deskripsi variabel kemampuan 

Analisis Riil diperoleh melalui 

perhitungan persentase terhadap hasil nilai 

akhir mahasiswa. Berdasarkan 

perhitungan, diperoleh hasil bahwa 

kemampuan Analisis Riil tersebut terpusat 

pada nilai 60-75, yaitu sebanyak 50 orang 

atau 50% dari seluruh mahasiswa. Rata- 

rata kemampuan analisis riil adalah 70,02, 

dan apabila dikonsultasikan dengan skala 

penafsiran berada pada katagori cukup. 

Distribusi kemampuan mahasiswa tersebut 

dapat dilihat lebih jelas pada grafik 

distribusi kemampuan Analisis Riil di 

bawah ini. 

 

 
Gambar 3 

Distribusi Kemampuan Analisis Riil 

  

2. Pembahasan 

Nilai korelasi variabel kemampuan 

PDM dengan kemampuan Analisis riil 

adalah sebesar 0,355, dan nilai korelasi 

antara kemampuan KPB dengan 

Kemampuan Analisis real adalah sebesar 

0,271. Jika dilihat dari kekuatan hubungan 

masuk kategori cukup kuat. Walaupun 

nilai korelasinya hanya cukup kuat tetapi 

P-Value semua hubungan 0,000 dan 0,003 

menunjukkan angka lebih kecil dari taraf 

signifikan yang ditetapkan (0,05). Artinya 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel secara statistik berkorelasi secara 

signifikan sehingga bisa dilanjutkan 

dengan analisis regresi.  

 

Selanjutnya kita akan melakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analissi regresi. Hipotesis 1 dalam 

penelitian ini adalah :  

H0 = Tidak terdapat kontribusi positif dan 

Signifikan antara kemampuan PDM 

dengan kemampuan Analisis Riil 

Ha =Terdapat  kontribusi positif dan 

Signifikan antara kemampuan PDM 

dengan kemampuan Analisis Riil 

 

Setelah melihat signifikansi pada tabel 

output SPSS, diperoleh sig = 0,000 < 0,05.  

Maka dapat disimpulkan H0 ditolak, Ini 

berarti terdapat kontribusi yang signifikan 

antara kemampuan PDM dengan 

penguasaan Analisis riil mahasiswa prodi 

pendidikan matematika UHAMKA 

angkatan 2014.  

 

Hipotesis 2 adalah : 

Distribusi Kemampuan KPB 

Sangat 
Baik 

Baik 

Cukup 

Distribusi Kemampuan Analisis Riil 

Sangat Baik 

Baik 

cukup 

Kurang  

Gagal 
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H0 = Tidak terdapat kontribusi positif dan 

Signifikan antara kemampuan KPB dengan 

kemampuan Analisis Riil 

Ha = Terdapat  kontribusi positif dan 

Signifikan antara kemampuan KPB dengan 

kemampuan Analisis Riil 

 

Setelah melihat signifikansi pada tabel 

4.8 ternyata diperoleh sig = 0,006 < 0,05.  

Maka dapat disimpulkan H0 ditolak, Ini 

berarti terdapat kontribusi yang signifikan 

antara kemampuan KPB dengan 

penguasaan Analisis riil mahasiswa prodi 

pendidikan matematika UHAMKA 

angkatan 2014.  

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

peneliti Mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

Terdapat kontribusi positif dan signifikan 

antara kemampuan pengantar dasar 

matematika terhadap kemampuan analis 

riil mahasiswa prodi pendidikan 

matematika uhamka 

Terdapat kontribusi kontribusi positif dan 

signifikan antara kemampuan kalkulus 

peubah banyak terhadap kemampuan 

analis riil mahasiswa prodi pendidikan 

matematika uhamka 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN STRUKTUR 

ALJABAR BERBASIS TUGAS RESITASI UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN PROSES BELAJAR  MAHASISWA 
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The purpose of this research is to development of learning tool of Algebra Structure based on recitation 

task to improve students' learning skill. The population in this research is the sixth semester students of 

Mathematics Education Study Program of Universitas Pancasakti Tegal academic year 2016/2017. 

This type of research is development research according to Borg and Gall. Data analysis was 

performed based on validation, observation, questionnaire, interview and test. The result is learning 

tool based on recitation task Which is valid, practical, effective. Said to be valid because the validation 

values of more than four. Said practically because they have been piloted to the second test class and 

obtained the results of the recovery exercise obtained an average of 4.17. said to be effective because 

the students' learning process skill influences the learning achievement, the student's learning 

achievement is greater than fifty-six, and there is a difference of learning achievement between the test 

class and control class. 
 

Keyword: Learning Tool Structure Algebra Based Task Recitation, Valid, Practical, Effective. 

 

A. Pendahuluan 

Mata kuliah Struktur Aljabar memuat 

konsep yang abstrak, sehingga mahasiswa 

seringkali mendapat kesukaran dalam 

mempelajarinya (Elah, 2009:1). 

Faktor penyebab rendahnya prestasi 

belajar mahasiswa adalah keterampilan 

proses dalam pembelajaran Mata Kuliah 

Struktur Aljabar 2 masih belum maksimal. 

Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan 

belum ada bahan ajar yang memadai, materi 

hanya diperoleh dari penjelasan dosen, 

ketersediaan buku di perpustakaan berkaitan 

dengan materi Struktur Aljabar 2 juga tidak 

lengkap selain itu dosen jarang memberikan 

tugas sehingga baik sebelum kuliah atau 

setelah perkuliahan catatan tidak dibuka dan 

dipelajari kembali. 

Proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik apabila proses itu direncanakan 

dengan baik. Pembelajaran yang efektif 

memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi yang baik. Perencanaan itu 

meliputi pembuatan rencana pembelajaran 

yang akan diterapkan. Pembelajaran 

Struktur Aljabar dapat bertambah efektif 

apabila langkah-langkah yang 

dikembangkan sesuai dengan kondisi  

 

lingkungan dan disertai pengembangan 

perangkat pelajaran yang sesuai dengan 

karakter mahasiswa.  

Proses pembelajaran akan optimal 

apabila para mahasiswa menguasai materi 

prasyarat yang diperlukan. Pengalaman 

dasar yang mereka miliki berfungsi untuk 

mempermudah mereka memperoleh 

pengalaman baru dan sebaliknya mahasiswa 

merasa sulit memahami suatu generalisasi 

jika ia belum mempunyai suatu konsep 

sebagai pengalaman dasar. Melalui tugas 

resitasi diharapkan mahasiswa memiliki 

pengalaman belajar melalui kegiatan 

mengerjakan tugas. Modul dapat membantu 

mahasiswa dalam mengeksplorasi materi 

secara mandiri. Mahasiswa yang 

mempunyai pengetahuan awal baik akan 

memperoleh hasil belajar yang baik dan 

sebaliknya. 

Diharapkan dengan adanya perangkat 

pembelajaran Struktur Aljabar berbasis 

tugas resitasi yang valid, praktis, dan efektif 

mampu meningkatkan keterampilan proses 

pembelajaran Mata Kuliah                                

Struktur Aljabar  2 sehingga dengan 

meningkatnya keterampilan proses dapat 
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meningkatkan pemahaman konsep Struktur 

Aljabar mahasiswa Pendidikan Matematika 

UPS Tegal. 

 

B. Metode 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yaitu pengembangan 

perangkat pembelajaran struktur aljabar 

berbasis tugas resitasi. Perangkat yang 

dikembangkan meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Tugas Mahasiswa (LTM) dan 

bahan ajar berupa modul. 

2. Validator dan  Subjek Penelitian 

Tim validasi (penilai) kelayakan 

instrumen dan produk adalah dari 

dosen Struktur Aljabar dan pendidikan 

matematika. Subjek untuk mengetahui 

kevalidan dan kepraktisan baik 

instrumen maupun produk adalah 

mahasiswa semester 6A program studi 

Pendidikan Matematika Universitas 

Pancasakti  Tegal. 

3. Desain Penelitian Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran 

Merujuk pada langkah-langkah 

yang dikemukakan Borg and Gall, 

langkah-langkah pada penelitian ini 

yaitu:  

1) Penelitian Pendahuluan dan 

Pengumpulan Informasi 

Peneliti mengumpulkan informasi 

tentang proses perkuliahan pada mata 

kuliah Struktur Aljabar di UPS Tegal, 

antara lain tentang strategi, materi dan 

referensi yang digunakan dalam 

perkuliahan, serta pemahaman 

mahasiswa mengenai konsep dan 

pembukltian teorema yang terdapat 

pada Struktur Aljabar. Teknik 

pengumpulan informasi yaitu dengan 

tes awal dan wawancara untuk 

mengetahui pemahaman mahasiswa. 

Selain itu, dilakukan kajian pustaka 

untuk melihat kesesuaian buku yang 

digunakan dengan kompetensi yang 

harus dicapai mahasiswa.  

2) Perencanaan 

Setelah mendapatkan informasi 

awal, peneliti merencanakan atau 

merancang isi materi, dan struktur 

modul. Pada modul yang akan 

dikembangkan, memuat kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa, kegiatan  

belajar (uraian materi dan contoh, 

latihan, rangkuman, evaluasi, umpan 

balik).  

3)   Pengembangan Modul Awal 

Pada tahap ini, peneliti mulai 

mengembangkan modul dengan 

menyusun semua informasi yang telah 

didapat, seperti penyiapan materi 

modul dan perangkat evaluasi.  

4)   Uji Coba dan Revisi Modul Awal 

Pada tahap ini, setelah produk 

modul awal telah disusun, dilakukan 

validasi isi dan validasi konstruk oleh 

pakar dan dosen Struktur Aljabar. Pada 

proses validasi isi dan validasi 

konstruk, akan di periksa apakah modul 

yang disusun sesuai dengan silabus dan 

kompetensi yang harus dicapai 

mahasiswa. Bentuk konsultasi dan 

diskusi dengan para pakar dan dosen 

Struktur Aljabar pada proses validasi 

isi dan konstruk dapat dilakukan 

dengan mengisi lembar validasi modul. 

Adapun aspek-aspek pada validasi 

modul antara lain tujuan, rasional, isi 

modul, karakteristik modul, kesesuaian, 

bahasa, bentuk fisik, dan keluwesan. 

Setelah dilakukan validasi isi dan 

konstruk, modul direvisi berdasarkan 

hasil validasi dan masukan dari pakar 

dan dosen Struktur Aljabar. Setelah 

direvisi, modul siap diujicobakan pada 

tahap akhir.  

5)   Uji Lapangan dan Revisi Modul 

Akhir 

Pada tahap ini, modul diujicobakan 

pada pembelajaran struktur Aljabar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika semester 6 Universitas 

Pancasakti Tegal Tahun Akademik 

2016/2017. Pada uji  coba  ini, akan 

diamati aktivitas dan prestasi belajar 

mahasiswa untuk mengetahui 

efektifitas dan praktikalitas modul. 
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Mahasiswa juga diberi angket  untuk 

mengetahui  lebih jauh tentang tingkat 

praktikalitas modul. Dari hasil uji 

lapangan, dilakukan evaluasi dan revisi 

produk akhir untuk menyempurnakan 

bagian yang masih kurang baik. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengembangan perangkat 

pembelajaran pada penelitian ini  adalah 

lembar validasi perangkat pembelajaran, 

lembar observasi (pengamatan), lembar 

angket respon mahasiswa, lembar angket 

respon dosen, dan tes prestasi belajar. 

5. Teknik Analisis Data 

1)   Lembar validasi modul 

Dari seluruh aspek yang dinilai 

dalam lembar validasi modul, dicari 

rata-rata dengan menggunakan rumus 

berikut. 

 
Keterangan: 

R : rata-rata hasil penilaian dari para  

        validator  

Vi : skor hasil penilaian validator ke-i  

n : banyak validator   

Setelah diaplikasikan rumus 

tersebut, didapatkan sebuah nilai 

dengan rentang skor antara1 sampai 5. 

Kriteria untuk skor tersebut yaitu (1) 

tidak valid, (2) kurang valid, (3) cukup 

valid, (4) valid, (5) sangat valid. 

2)   Kepraktisan penggunaan modul 

Deskripsi tentang kepraktisan 

modul diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan hasil angket. Data 

observasi dan wawancara di analisis 

dengan memilah-milah bagian yang 

menunjukkan kelebihan dan 

kekurangan selama proses perkuliahan 

dengan menggunakan modul Struktur 

Aljabar berbasis tugas resitasi. 

Kemudian, diuraikan kelebihan dan 

kekurangan tersebut pada hasil 

penelitian. 

3) Keefektifan penggunaan perangkat  

 pembelajaran 

a.    Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan SPSS 

diperoleh : 

Tabel 1 Uji Normalitas 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal Uji 

Homogenitas  

b.  Uji homogenitas 

 Uji homogenitas, digunakan 

aplikasi SPSS, diperoleh : 

 

Tabel 2 Uji Homogenitas 

 
Berdasarkan uji homogenitas 

tersebut maka dapat disimpulkan 

sampel berasal dari populasi yang 

mempunyai variansi yang sama 

c.   Uji Ketuntasan Belajar (individu) 

Uji ketuntasan belajar diperoleh 

dari hasil post-test. Diperoleh 85% dari 

kelas kontrol mencapai ketuntasan 

belajar, dan kelas eksperimen 96% 

mencapai ketuntasan belajar. 

d.  Uji Ketuntasan Klasikal  

 (Uji Proporsi) 

Ketuntasan klasikal dapat 

diketahui melalui uji proporsi satu 

pihak. Hipotesis yang diuji sebagai 

berikut. 

   : %75   

(proporsi mahasiswa kelas eksperimen 

yang mendapat nilai  56 lebih besar 

dan sama dengan     75 %) 

 : %75  
(proporsi mahasiswa yang mendapat 

nilai  56 lebih kecil dari 75%) 
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Pengujiannya menggnakan statistik 

z yang rumusnya sebagai berikut. 

 
Keterangan: 

x  : banyak mahasiswa yang tuntas  

   kelas eksperimen 

n  : banyaknya seluruh mahasiswa  

   kelas eksperimen 

π0  :batas persentase ketuntasan (75%) 

 

Kriteria pengujian yaitu tolak  

jika  dimana  

diperoleh dari distribusi normal baku 

dengan peluang 0,5 (Sudjana, 2002: 

234). Diperoleh zhitung = 2,61 dan 

ztabel=1,96, sehingga proporsi mahasiswa 

kelas eksperimen yang mendapat nilai 

56 lebih besar dan sama dengan 75 %. 

e. Uji Beda Dua Rata-Rata  

Uji beda dua rata-rata digunakan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pemahaman konsep Struktur Aljabar 

antara mahasiswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  
  

 

(tidak ada perbedaan rata-rata 

pemahaman konsep Struktur Aljabar 

antara mahasiswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol) 

   

(ada perbedaan rata-rata pemahaman 

konsep Struktur Aljabar antara 

mahasiswa kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol).  

 Dari SPSS diperoleh : 

Table 3 Uji Rata-rata 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Skor Eksperimen 28 71.3571 13.87301 2.62175 

Kontrol 27 67.2963 23.60218 4.54224 

Sehingga ada perbedaan rata-rata 

pemahaman konsep Struktur Aljabar 

antara mahasiswa kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol 

f. Uji Peningkatan pemahaman konsep 

Struktur Aljabar 

Untuk mengetahui hal tersebut 

dilakukan analisis uji banding yakni 

dengan analisis Independen sample T 

test, mana yang lebih baik dilihat dari 

rata-rata. Pengolahan data menggunakan 

program SPSS. 

Berdasarkan perhitungan SPSS 

diperoleh: 

Table 4 Uji T 

 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengembangan perangkat pembelajaran 

struktur aljabar valid 

Berdasarkan penilaian validator 

diperoleh rerata untuk RPP yaitu 4,65 

(sangat valid), modul 4,77 (sangat valid), 

LTM 4,65 (sangat valid). Tes Prestasi 

Belajar SA2 diuji cobakan pada kelas uji 

coba sehingga diperoleh: 

  
No. butir soal 

1 2 3 4 

Validitas 0,62 0,75 0,83 0,58 

Reliabilitas 0,63 

Daya Beda 0,62 0,75 0,83 0,58 

Tingkat 

Kesukaran 
3,56 3,12 1,79 1,80 

Kesimpulam Pakai Pakai Pakai Pakai 

2. Pengembangan perangkat pembelajaran 

struktur aljabar praktis 

Hasil penelitian diperoleh tingkat 

keterlaksanaan perkuliahan struktur aljabar 

termasuk kategori baik, yaitu dengan 

diperoleh Kp=4,10 yang artinya 

keterlaksanaan pembelajaran sangat tinggi. 

Lebih dari 80% mahasiswa memberikan 

respon positif, yaitu respon mahasiswa pada 

perkuliahan 94,38% menyatakan senang 

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan perangkat pembelajaran 

berbasis tugas resitasi. Dosen pengampu 

memberikan respon cukup baik dan 75% 

menyatakan setuju dengan penggunaan 

perangkat pembelajaran. 
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3. Pengembangan perangkat pembelajaran 

struktur aljabar efektif 

Dari hasil uji keefektifan diperoleh 

bahwa rerata kelas eksperimen 71,3571 dan 

rerata kelas control 67,2963, selain dari 

rerata diperoleh dari uji –t diperoleh 

thitung=0,781 sedangkan ttabel=1,960 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

dengan menggunakan pengembangan 

perangkat pembelajaran lebih efektif. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Proses pengembangan perangkat 

pembelajaran mengacu pada langkah 

Borg&Gall yaitu (1) Penelitian 

Pendahuluan dan Pengumpulan 

Informasi, (2) Perencanaan, (3) 

Pengembangan Modul Awal, (4) Uji 

Coba dan Revisi Modul Awal, (5) Uji 

Lapangan dan Revisi Modul Akhir. 

2. Pengembangan perangkat pembelajaran 

struktur aljabar berbasis tugas resitasi 

bersifat praktis dengan hasil 

keterlaksanaan perkuliahan diperoleh 

rata rata 4,71. 

3. Pengembangan perangkat pembelajaran 

efektif, dapat ditunjukkan dari 

keterampilan proses perkuliahan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar, 

prestasi belajar mahasiswa lebih besar 

dari lima puluh enam dan ada perbedaan 

rerata kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian Pre Eksperimen yang bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan 

pembelajaran, serta efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan model berbasis budaya Bugis-

Makassar pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sinjai Timur. Satuan eksperimen dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebanyak 29 siswa yang dipilih dengan teknik 

random sampling dari 4 kelas VII yang ada. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar, lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dan aktivitas siswa, serta angket respons siswa. Pelaksanaan penelitian 

berlangsung selama 5 kali pertemuan, 1 pertemuan untuk memberikan pretest, 3 pertemuan pemberian 

perlakuan, dan 1 pertemuan untuk pemberian posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran adalah efektif, siswa tuntas secara individual dan klasikal,dan siswa merespons 

positif terhadap pembelajaran matematika melalui model berbasis budaya Bugis Makassar sehingga disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika efektif melalui penerapan model berbasis budaya Bugis Makassar. 

Keywords:  Model Berbasis Budaya Bugis-Makassar 
 

A. Pendahuluan 
Pendidikan adalah proses perubahan 

tingkah laku seseorang atau sekelompok orang 

sebagai hasil dari sebuah pengalaman melalui 

kegiatan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

merupakan aspek penting dalam suatu 

peradaban bangsa terlebih dalam konteks 

pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan 

juga merupakan suatu kebutuhan manusia 

guna menggali sumber daya manusia. Oleh 

karena itu, Indonesia menjadi Negara yang 

menempatkan pendidikan pada tempat yang 

utama. 

Pendidikan dapat dibedakan atas 

pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan 

pendidikan informal.  Jalur pendidikan yang 

saat ini menjadi bahan yang tidak pernah lepas 

dari pemberitaan baik dari sisi positif maupun 

negatifnya adalah pendidikan formal atau jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Berbicara 

tentang pendidikan formal khususnya pada 

tingkatan pendidikan dasar dan menengah, 

maka sekolah menjadi tempat utama dalam 

pelaksanaannya. Dengan demikian sekolah 

dan segala komponen di dalamnya merupakan 

aspek yang sangat menentukan berhasil 

tidaknya pendidikan. Tidak heran jika 

pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. 

Mulai dari aspek sarana dan prasarana, tenaga  

 

pendidik, sampai pada muatan-muatan materi 

yang tertuang dalam bentuk kurikulum selalu 

diupayakan perbaikannya. 

Salah satu dari perbaikan yang dilakukan 

adalah dengan mengupayakan pelaksanaan 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran. 

Kurikulum 2013 atau sering disebut kurikulum 

berbasis karakter tidak sekedar mengharapkan 

lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi 

mumpuni di bidangnya masing-masing, 

melainkan juga menjadi pribadi yang 

berkarakter sesuai dengan tuntunan agama, 

budaya, dan Negara. Kurikulum dalam 

pembelajaran di sekolah tentunya tidak lepas 

dari mata pelajaran matematika. Matematika 

sebagai ilmu dasar dalam bernalar, berlogika, 

dan mengkaji hal-hal yang bersifat kuantitatif 

merupakan mata pelajaran yang penting untuk 

diefektifkan pembelajarannya agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan 

harapan. 

Salah satu model pembelajaran yang 

dianggap lebih mengefektifkan pembelajaran 

adalah model pembelajaran matematika 

berbasis budaya Bugis Makassar. Model 

pembelajaran ini dikembangkan oleh Irwan 

Akib pada tahun 2008. Model pembelajaran 

ini mensubtitusikan budaya Bugis Makassar di 

dalamnya. Dengan demikian, dapat dipastikan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

matematika berbasis budaya Bugis Makassar 
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sejalan dengan Kurikulum 2013 yang sering 

disebut kurikulum berbasis karakter 

dikarenakan salah satu sumber karakter adalah 

budaya. 

Selain itu, budaya Bugis Makassar dalam 

model tersebut dipandang mampu lebih 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar sebab 

pembelajaran yang dilaksanakan secara 

berkelompok dan memanfaatkan siswa dengan 

kemampuan lebih untuk membantu siswa lain 

yang masih belum memahami materi. Dalam 

hal ini, unsur budaya siri’, pacce, 

abbulosibatang, dan sipakatau memberikan 

jaminan keberhasilan bersama atau klasikal. 

Dengan aktivitas kelompok yang dimaksud, 

tentunya memberikan tanggung jawab kepada 

setiap anggota kelompok untuk terlibat aktif 

dalam pembelajaran, serta berdampak pada 

Respons siswa yang merasa santai dan nyaman 

dalam belajar matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, akan diteliti 

efektivitas pembelajaran matematika melalui 

penerapan model berbasis budaya Bugis 

Makassar pada siswa kelas VII SMP dengan 

meninjau keterlaksanaan pembelajaran sebagai 

prasyarat dan indikator efektivitas 

pembelajaran yang meliputi: aktivitas siswa, 

hasil belajar siswa, dan Respons siswa 

terhadap pembelajaran. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pra eksperimen yaitu penelitian yang 

dilakukan pada satu kelas tanpa 

menggunakan kelas pembanding, yang 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran matematika melalui 

penerapan model berbasis budaya Bugis 

Makassar pada Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 3 Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 

Satuan eksperimen dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIIE SMP Negeri 3 

Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebanyak 

29 siswa. Satuan eksperimen dipilih 

dengan teknik simple random sampling 

dari 5 kelas VII yang ada di SMP Negeri 3 

Sinjai Timur. Perlakuan yang diberikan 

dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran matematika berbasis budaya 

Bugis Makassar. Data yang terkumpul 

berupa hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran, hasil observasi aktivitas 

siswa, hasil belajar siswa, dan tanggapan 

siswa selanjutnya dianalisis. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah 

statistika deskriptif, dan statistika 

inferensial. 

 

C. Hasil  Penelitian dan Pembahasan 

a. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaan pembelajaran 

matematika yang diobservasi di kelas 

VII SMP Negeri 3 Sinjai Timur 

menyangkut pelaksanaan langkah-

langkah pembelajaran matematika 

dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis budaya Bugis 

Makassar. 

Hasil pengamatan keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan 

model berbasis budaya Bugis Makassar 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1: Hasil pengamatan keterlaksanaan 

pembelajaran 

Aspek yang diamati 

Rata-

rata 

Skor (x) 

A.  Kegiatan Pendahuluan 

Fase 1 Model BBM 

1. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari dan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

3,75 

2. Guru memotivasi siswa guna 

membangkitkan semangat siswa 

untuk berprestasi sebagai wujud dari 

siri’ masiri’ 

3,50 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

berupaya membangkitkan kembali 

ingatan siswa terhadap pelajaran 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

pelajaran yang akan dipelajari 

3,25 

B.  Kegiatan inti 

4. Guru menyajikan informasi terkait 

fakta-fakta matematika sesuai bahan 

ajar yang disiapkan. Dalam 

penyampaian informasi, guru 

memberikan penjelasan terbatas dan 

mengaitkan materi yang disampaikan 

dengan kondisi sosial Bugis Makassar 

3,75 

5. Guru memberi kesempatan dan 

mengarahkan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan terkait 

dengan informasi yang disajikan 

3,25 

Fase 2 Model BBM 
6. Guru mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok dan memilih 

4,00 
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Aspek yang diamati 

Rata-

rata 

Skor (x) 

ketua kelompok yang dianggap 

memiliki kemampuan lebih agar 

dapat berfungsi sebagai tutor sebaya 

sebagai wujud dari rasa pacce/pesse’ 

dan sipakatau. 

7. Guru membagikan LKS dan meminta 

agar masing-masing kelompok 

mendiskusikan (kerja kelopmpok) 

dengan dipimpin oleh ketua 

kelompok sebagai wujud dari 

abbulosibatang 

3,75 

Fase 3 Model BBM 
8. Guru bertindak sebagai moderator 

dan memberi kesempatan secara 

bergantian kepada setiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya. Unsur BBM yang 

disubtitusi dalam fase ini adalah siri’, 

abbulosibatang, sipakatau, dan 

pacce. 

4,00 

Fase 4 Model BBM 
9. Guru mengarahkan siswa untuk 

menuliskan kesimpulan tentang 

pokok bahasan yang dipelajari. Unsur 

BBM yang disubtitusi dalam fase ini 

adalah siri’, abbulosibatang, 

sipakatau, dan pacce’. 

3,50 

C. Penutup 

10. Guru memberikan penghargaan 

terhadap hasil kerja siswa, baik 

penghargaan individu maupun 

penghargaan kelompok. Dalam 

memberikan penghargaan guru 

memperhatikan prinsip sipakatau. 

4,00 

 

Selanjutnya untuk menentukan 

kategori keterlaksanaan pembelajaran 

dengan model berbasis budaya Bugis 

Makassar diperhatikan rata-rata skor 

penilaian. Hasil perhitungan rata-rata 

skor penilaian (RSP) adalah sebagai 

berikut: 

68,3675,3
10

75,36





n

x
RSP  

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

keterlaksanaan pembelajaran 

matematika di kelas VII SMP Negeri 3 

Sinjai Timur dengan menerapkan 

model berbasis budaya Bugis Makassar 

berada pada kategori sangat baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa langkah-

langkah pembelajaran berbasis budaya 

Bugis Makassar dapat diterapkan 

dengan sangat baik oleh guru sebagai 

salah satu faktor yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar khususnya 

pada mata pelajaran matematika. 4 fase 

model pembelajaran berbasis budaya 

Bugis Makassar yang diadaptasi 

kedalam langkah-langkah 

pembelajaran di RPP dapat terlaksana 

sebagaimana yang diharapkan. 

b. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Hasil  pengamatan  terhadap  

aktivitas  siswa dalam pembelajaran  

setiap kali pertemuan selama tiga kali 

tatap muka dinyatakan dengan 

persentase. Data aktivitas siswa yang 

dikumpulkan dengan lembar observasi 

aktivitas siswa secara ringkas disajikan 

sebagai berikut.  
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Tabel 2: Hasil pengamatan aktivitas siswa 

Aktivitas yang 

Diamati 

Pertemuan 

Rat

a-

rat

a 

Perse

ntase 

(%) 

I 
I

I 

I

I

I 

I

V 
V   

Aktivitas Positif 

Mendengarkan/

memperhatikan 

informasi yang 

disampaikan 

guru 

P 

R 

E 

 

T 

E 

S 

T 

2

8 

2

8 

2

9 

P 

O 

S 

T 

 

T 

E 

S 

T 

28,3

3 
97,70 

Mengajukan 

pertanyaan 

kepada 

guru/teman jika 

ada hal-hal 

yang belum 

dipahami. 

(menunjukkan 

siswa 

termotivasi 

sebagai wujud 

siri’ masiri’) 

1

9 

2

0 

1

7 

18,6

7 
64,37 

Bekerjasama 

dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan 

masalah pada 

LKS (wujud 

abbulosibatang

) 

2

8 

2

8 

2

9 

28,3

3 
97,70 

Membantu 

teman 

kelompok yang 

mengalami 

kesulitan dalam 

memahami 

/menyelesaikan 

masalah pada 

LKS (wujud 

pacce) 

1

7 

2

0 

1

5 

17,3

3 
59,77 

Menyampaikan 

pendapat/ ide 

pada diskusi 

kelas, 

menanggapi dan 

menerima 

masukan 

(wujud siri’, 

abbulosibatang, 

sipakatau)  

1

3 

1

1 

1

4 

12,6

7 
43,68 

Menulis 

kesimpulan dari 

materi yang 

baru dipelajari 

2

7 

2

8 

2

9 

28,0

0 
96,55 

      

Rata-rata Persentase 76,63 

Aktivitas 

Negatif 
 

Siswa yang 

melakukan 

aktivitas tidak 

relevan dengan 

pembelajaran 

(tidak 

memperhatikan, 

mengganggu 

teman, keluar 

masuk ruangan 

tanpa izin, dll.) 

 1 1 0  0,67 2,30 

Rata-rata Persentase  2,30 

 

Rata-rata persentase siswa yang 

terlibat aktif dalam pembelajaran yakni 

76,63%, maka dapat dinyatakan bahwa 

aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan model berbasis 

budaya Bugis Makassar adalah efektif. 

Faktor utama dan paling penting untuk 

diperhatikan dalam proses 

pembelajaran, yaitu tingkat kecerdasan 

siswa, kesiapan dan kemauan siswa 

untuk belajar, serta minat dan 

ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran. Dari hasil observasi 

aktivitas siswa dapat dinyatakan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki 

kemauan dan kesiapan yang baik untuk 

mengikuti pembelajaran matematika 

dengan model berbasis budaya Bugis 

Makassar dimana persentase siswa 

yang terlibat aktif telah memenuhi 

kriteria efektif. Proses belajar siswa 

yang dilaksanakan secara berkelompok 

dengan mensubtitusi nilai-nilai siri’, 

abbulosibatang, sipakatau, dan, pacce 

menjadikan suasana belajar siswa lebih 

nyaman, lebih mengedepankan 

kebersamaan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan tetap 

mengakomodir adanya perbedaan 

tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa 

di kelas. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Pada penelitian ini, dikumpulkan 

data kemampuan awal siswa 

menggunakan pretest dan data hasil 

belajar siswa menggunakan posttest. 
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Selanjutnya untuk mengetahui selisih 

antara nilai posttest dan pretest 

digunakan skor gain ternormalisasi. 

Deskripsi data kemampuan awal, hasil 

belajar dan skor gain diuraikan sebagai 

berikut. 

Tabel 3: Statistik Skor Kemampuan 

Awal dan Hasil Belajar Siswa 

Statistik 
Nilai Statistik 

Pretest Posttest 

Ukuran Sampel 29 29 

Skor Tertinggi 63,33 100,00 

Skor Terendah 13,33 43,33 

Skor Ideal 100,00 100,00 

Rentang Skor 50,00 56,67 

Skor Rata-rata 29,66 74,48 

Standar Deviasi 12,64 13,07 

Variansi 154,80 170,86 

 

Selanjutnya, deskripsi ketuntasan 

klasikal kemampuan awal dan hasil 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Sinjai Timur setelah pembelajaran 

matematika dengan menerapkan model 

berbasis b udaya Bugis Makassar dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4: Deskripsi Ketuntasan 

Kemampuan Awal Siswa (pretest) 

Skor Kategori Frekuensi Persentase 

0 ≤ x 

< 65 

Tidak 

Tuntas 
29 100% 

65 ≤ 

x ≤ 

100 

Tuntas 0 0% 

Jumlah 29 100% 

 

Tabel 5: Deskripsi Ketuntasan Hasil 

Belajar Siswa (posttest) 

Skor Kategori Frekuensi Persentase 

0 ≤ x < 

65 

Tidak 

Tuntas 
3 10,34% 

65 ≤ x 

≤ 100 
Tuntas 26 89,66% 

Jumlah 29 100% 

 

Untuk mengetahui selisih antara 

nilai posttest dan pretest digunakan 

nilai gain ternormalisasi. Gain 

menunjukkan pemahaman atau 

penguasaan konsep siswa setelah 

pembelajaran dilakukan guru. 

Distribusi frekuensi dan persentase 

skor gain dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 6: Distribusi Nilai Gain 

Ternormalisasi 
Nilai Gain 

Ternormalisa

si 

Kategor

i 

Frekuens

i 

Persentas

e (%) 

g < 0,30 Rendah 0 0 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 22 75,86 

g ≥ 0,70 Tinggi 7 24,14 

Jumlah 29 100 

 

Terkait dengan aspek kognitif 

siswa, pada penelitian ini diperoleh 

temuan terkait kemampuan awal siswa 

melalui pretest yakni rata-rata skor 

adalah 29,66 dari skor ideal 100 dan 

dari 29 siswa yang mengikuti tes tidak 

ada siswa yang tuntas (mencapai 

KKM). Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebelum pemberian perlakuan, tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran masih sangat rendah. 

Sedangkan hasil belajar siswa yang 

diperoleh melalui posttest 

menunjukkan rata-rata skor adalah 

74,48 dari skor ideal 100 dan dari 29 

siswa yang mengikuti tes, 26 di 

antaranya tuntas (mencapai KKM) 

sehingga dapat dinyatakan kelas VII 

SMP Negeri 3 Sinjai Timur tuntas 

secara klasikal. Selain itu, rata-rata 

gain berada pada kategori tinggi yang 

menunjukkan bahwa penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran mengalami 

peningkatan dan memenuhi kriteria 

untuk dikatakan efektif. Hasil analisis 

statistika inferensial menunjukkan rata-

rata hasil belajar siswa       , 

proporsi siswa yang hasil belajarnya 

mencapai KKM   75%, dan nilai gain 

ternormalisasi      . Dari uraian 

hasil penelitian dan memperhatikan 

kriteria ketercapaian ketuntasan hasil 

belajar, maka dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran matematika melalui 

model berbasis Budaya Bugis 

Makassar menjadikan siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Sinjai Timur tuntas 

secara individual dan klasikal. 
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d. Respons Siswa Terhadap 

Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data respons siswa 

adalah angket respons siswa. 

Pembagian dan pengisian angket 

respons ini dilakukan setelah 

pemberian perlakuan yaitu 

pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model berbasis Budaya 

Bugis Makassar. Data Respons siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7: Deskripsi Respons Siswa 
Pertanyaan 

(Aspek yang 

direspons) 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Ya Tidak Ya Tidak 

Apakah Anda 

senang dengan 

proses 

pembelajaran 

matematika 

melalui model 

berbasis budaya 

Bugis Makassar?  

29 0 100 0 

Apakah Anda 

menyukai LKS dan 

media yang 

digunakan pada 

saat pembelajaran 

matematika dengan 

model  berbasis 

budaya Bugis 

Makassar?  

28 1 96,55 3,45 

Apakah dengan 

model  berbasis 

budaya Bugis 

Makassar dalam 

pembelajaran 

matematika dapat 

membantu dan 

mempermudah 

Anda memahami 

materi pelajaran? 

29 0 100 0 

Apakah Anda 

tertarik pada cara 

mengajar yang 

diterapkan oleh 

guru dengan model  

berbasis budaya 

Bugis Makassar? 

29 0 100 0 

Apakah Anda 

mempunyai lebih 

banyak kesempatan 

untuk bertanya dan 

menyampaikan 

pendapat selama 

proses 

23 6 79,31 20,69 

Pertanyaan 

(Aspek yang 

direspons) 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Ya Tidak Ya Tidak 

pembelajaran 

berlangsung? 

Apakah Anda 

berminat untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

matematika 

selanjutnya dengan 

model  berbasis 

budaya Bugis 

Makassar?  

29 0 100 0 

Rata-rata   95,98 4,02 

  

Respons siswa memberikan 

gambaran tentang minat dan 

ketertarikan siswa dan merupakan 

salah satu faktor yang harus 

diperhatikan seorang guru dalam 

proses pembelajaran matematika. 

Temuan yang diperoleh pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa siswa 

merespons positif terhadap 

pembelajaran matematika melalui 

model berbasis budaya Bugis Makassar 

dengan persentase respons positif siswa 

yakni 95,98%. Berdasarkan temuan 

tentang respons siswa, maka dapat 

dinyatakan bahwa perangkat 

pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran berdasarkan model 

berbasis budaya Bugis Makassar serta 

perubahan yang terjadi dalam 

pembelajaran ditanggapi dengan positif 

oleh siswa. 

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

sebagaimana telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Pembelajaran matematika melalui 

penerapan model berbasis budaya 

Bugis Makassar pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Sinjai Timur terlaksana 

dengan baik. 

b. Pembelajaran matematika efektif 

melalui penerapan model berbasis 

budaya Bugis Makassar pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Sinjai Timur, 
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terlihat dari jumlah siswa yang terlibat 

aktif pada pembelajaran memenuhi 

kriteria yang ditentukan, hasil belajar 

siswa tuntas secara individual maupun 

klasikal, dan Respons siswa terhadap 

pembelajaran adalah positif. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka disarankan bagi guru 

matematika, khususnya di daerah yang 

berbudaya Bugis Makassar agar 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

berbasis budaya Bugis Makassar dan 

menerapkannya dalam pembelajaran 

matematika di sekolah. 
 

D. Referensi 

Ahmad. 2015. 

"http://ahmadelc.blogspot.com/20

15/04/efektivitas-

pembelajaran.html" 

target="_blank">Efektivitas 

Pembelajaran</a>. diakses pada 

tanggal 13 April 2016, pukul 

11.25. 

Akib, Irwan. 2008. Model Pembelajaran 

Matematika Berbasis Budaya 

Bugis Makassar. Disertasi. 

Tidak diterbitkan. Surabaya: 

Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Surabaya. 

Hamka, Megawati. 2016. Efektivitas 

Pembelajaran Matematika 

Melalui Metode Quantum 

Learning Pada Siswa Kelas VIII 

MTs. Muhammadiyah Tallo 

Makassar. Skripsi. Tidak 

diterbitkan. Makassar: Prodi 

Pendidikan Matematika FKIP 

Unismuh Makassar. 

Junaidi, Ahmad Muhli. 2011.  

https://ahmadmuhli.wordpress.co

m/2011/08/02/efektivitas-

pembelajaran/, diakses pada 

tanggal 13 April 2016, pukul 

11.05. 

Ma’rup. 2012. Pembelajaran 

Matematika Berbasis Budaya 

Bugis Makassar di Kelas V SD 

Negeri No. 141 Pakka 

Kabupaten Sinjai. Tesis. Tidak 

diterbitkan. Makassar: Program 

Pascasarjana Universitas Negeri 

Makassar. 

Ma’rup. 2014. Eksplorasi Perkuliahan 

Program Linear Berbasis 

Budaya Bugis Makassar pada 

Program Studi Pendidikan 

Matematika. Laporan Hasil 

Penelitian. Tidak diterbitkan. 

Makassar: Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Nurulaeni, Fitria. 2016. Efektivitas 

Pembelajaran Matematika 

dengan Model Think Talk Write 

(TTW) Menggunakan Mind 

Mapping Pada Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 3 Galesong 

Selatan. Skripsi. Tidak 

diterbitkan. Makassar: Prodi 

Pendidikan Matematika FKIP 

Unismuh Makassar. 

Surahman, Edi. 2015. Efektivitas 

Pembelajaran Matematika 

melalui Penerapan Model 

Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) pada 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. Skripsi. 

Tidak diterbitkan. Makassar: 

Prodi Pendidikan Matematika 

FKIP Unismuh Makassar. 

 

https://ahmadmuhli.wordpress.com/2011/08/02/efektivitas-pembelajaran/,%20diakses
https://ahmadmuhli.wordpress.com/2011/08/02/efektivitas-pembelajaran/,%20diakses
https://ahmadmuhli.wordpress.com/2011/08/02/efektivitas-pembelajaran/,%20diakses


Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 
Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 

 

131 

 

STUDI LITERATUR DATA MINING UNTUK PREDIKSI  PENYAKIT 

DEMAM BERDARAH (DBD)  

1Ria Arafiyah, Fariani Hermin 

1Universitas Negeri Jakarta, farianihermin@yahoo.com 
2Universitas Negeri Jakarta , riaunj@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penanganan terhadap penyakit menular, sangat ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan diagnosa. 

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2014 tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular menetapkan Demam Berdarah Dengue (DBD), menjadikan 

penanggulangan DBD menjadi prioritas nasional. Penelitian ini merupakan studi pustaka mengenai 

berbagai metode yang pernah digunakan untuk memprediksi DBD terutama penggunaan data mining 

untuk memprediksi penyakit.Pembahasan difokuskan pada cara kerja metode, data yang digunakan, dan 

ketepatan prediksi. Diakhir paper akan diusulkan metode data mining yang diperkirakan akurat untuk 

memprediksi penyakit DBD.  

 

Kata Kunci: Data Mining, Demam Berdarah Dengue (DBD)  

 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular yang sampai 

saat ini masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat adalah penyakit Dengue 

Haemorhagic Fever atau yang lebih dikenal 

dengan nama Demam Berdarah Dengue 

(DBD). Vektor penyakit DBD ini adalah 

nyamuk Aedes aegypti melalui gigitan yang 

berulang-ulang kepada orang yang susceptible 

(rentan). Malaysia dan Singapura telah berhasil 

mencanangkan bebas demam berdarah karena 

adanya perhatian Pemerintah terhadap masalah 

Kesehatan Lingkungan, dengan melegitimasi 

persoalan kesehatan lingkungan dalam bentuk 

peraturan dan sangsi bagi rumah yang terdapat 

jentik nyamuk. Sementara Indonesia sejak 

tahun 1968 penyebaran penyakit DBD semakin 

meluas keseluruh wilayah Indonesia bahkan 

beberapa wilayah setiap tahunnya selalu 

menjadi daerah epidemi..  

Penelitian prediksi penyakit DBD 

diantaranya menggunakan pemodelan SIR 

(Susceptible-Infected-Removed) 

(Kartikasari, 2013), Jaringan Syaraf Tiruan 

( Asriani et. al), 2007). Permasalahan dalam 

prediksi penyakit DBD diantaranya adalah 

banyaknya variable dan jumlah data yang 

besar untuk mengatasi permasalahan data 

yang besar sekarang ini sedang berkembang 

tehnik data mining. 
Penggunaan data mining utk prediksi 

penyakit diantaranya, untuk prediksi penyakit 

diabetes dengan menggunakan Dicision Tree 

algoritma C4.5, (Andriani, 2013), prediksi 

penyakit jantung dengan algoritma C4.5 

berbasis PSO (particle Swarm Optimization). 

Selanjutnya akan dibahas mengenai 

penyakit DBD, berbagai metode data mining 

dan metode untuk mengevaluasi dan validasi 

model yang dihasilkan.   

 

Teknik Data Mining 
Banyak fungsi data mining yang dapat 

digunakan. Dalam kasus tertentu fungsi data 

mining dapat digabungkan untuk menjawab 

masalah yang dihadapi (MacLennan, 2009). 

Berikut adalah fungsi data mining secara 

umum: 

1. Classification 

Fungsi dari Classification adalah untuk 

mengklasifikasikan suatu target class ke 

dalam kategori yang dipilih. Menurut 

(Purba), Classification untuk 

membangun model (fungsi) yang 

menguraikan dan membedakan kelas 

atau konsep untuk peramalan kedepan. 

Misal, mengklasifkasikan negara 

berdasarkan iklim atau 

mengklasifikasikan mobil berdasarkan 

konsumsi bahan bakarnya. Jadi 

Classification adalah teknik yang 

mengklasifikasikan target class untuk 

dijadikan pendukung kesimpulan 

peramalan kedepannya. 
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Gambar 2.1 Proses klasifikasi menggunakan 

Decision Tree 

Sumber: (MacLennan, 2009) 

 

2. Clustering 

Fungsi dari clustering adalah untuk 

mencari pengelompokan atribut ke 

dalam segmentasi-segmentasi 

berdasarkan similaritas. 

 
Gambar 2.2 Mengelompokan pendapatan  

kedalam tiga kategori umur Sumber: 

(MacLennan, 2009) 

 

3. Association 

Fungsi dari association adalah untuk 

mencari keterkaitan antara atribut atau 

item set, berdasarkan jumlah item yang 

muncul dan ruleassociation yang ada. 

 
Gambar 2.3 Keterkaitan mencari pola 

pembelian antara satu produk dengan 

produk lainnya Sumber: (MacLennan, 

2009) 

 

4. Regression 

Fungsi dari regression hampir mirip 

dengan klasifikasi.Fungsi dari regression 

adalah bertujuanuntuk mencari prediksi 

dari suatu pola yang ada. 

 

5. Forecasting 

Fungsi dari forecasting adalah untuk 

peramalan waktu yang akan datang 

berdasarkantrend yang telah terjadi di 

waktu sebelumnya. 

 
Gambar 2.4 Peramalan pada kemungkinan 

kejadian/ fenomena akan terjadi di waktu yang 

akan dating Sumber: (MacLennan, 2009) 

 

6. Sequence Analysis 

Fungsi dari sequence analysis adalah 

untuk mencari pola urutan dari rangkaian 

kejadian. 

 
Gambar 2.5 Menyusun pola kejadian/ 

fenomena yang ada berdasarkan urutan 

terjadinya Sumber: (MacLennan, 

2009) 

  

7. Deviation Analysis 

Fungsi dari devation analysis adalah 

untuk mencari kejadian langka yang 

sangat berbeda dari keadaan normal 

(kejadian abnormal). 

Adapun taxonomi data mining sebagai 

berikut: 
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Klasifikasi memprediksi data dalam 

bentuk katagori, sedangkan prediksi 

memodelkan fungsi-fungsi dari nilai yang 

kontinyu. Klasifikasi data dilakukan dengan 

dua tahapan. Pada tahap pertama, model 

dibentuk dengan menentukan kelas-kelas data. 

Data sampel ini membentuk training data set 

yang selanjutnya dianalisa untuk membangun 

model. Setiap sample yang membentuk training 

set disebut training sample dan secara acak 

dipilih dari sample population. Karena label 

kelas dari setiap training sample telah 

diketahui, maka tahapan ini disebut juga 

supervised learning. Supervised learning ini 

kebalikan dari unsupervised learning, dimana 

pada unsupervised learning label kelas dari 

setiap training sample tidak diketahui. Pada 

tahap kedua, model digunakan untuk 

klasifikasi. Pertama, akurasi model prediksi 

(atau classifier) ditentukan menggunakan data 

test. Sample ini secara acak dipilih, independent 

dengan training sample. Akurasi dari model 

pada test set adalah prosentase dari sample test 

set yang diklasifikasikan oleh model dengan 

benar. Untuk setiap sample test, label kelas 

yang telah diketehui dibandingkan dengan 

model kelas prediksi yang telah dilatih untuk 

sample tersebut. Jika akurasi dari model bisa 

diterima, maka model bisa digunakan untuk 

mengklasifikasikan data tuples dimana label 

kelasnya tidak diketahui. Misalnya, 

classification rule yang telah dihasilkan dari 

analisis data dari pelanggan yang ada dapat 

digunakan untuk memprediksi credit rating dari 

pelanggan baru. Prediksi bisa dipandang 

sebagai pembentukan dan penggunaan model 

untuk menguji kelas dari sample yang tidak 

berlabel, atau untuk menguji nilai atau rentang 

nilai dari suatu atribut. Untuk selanjutnya 

penggunaan istilah prediction untuk 

memprediksi kelas yang berlabel disebut 

classification, dan pengggunaan istilah prediksi 

untuk memprediksi nilai-nilai yang kontinyu 

sebagai prediction (Han & Kamber, 2001).   

Berbagai penelitian berkaitan dengan 

penggunaan data mining untuk prediksi, 

sebagai berikut: Angga Raditya (2010) 

menggunakan data mining klasifikasi 

Naïve  Bayes untuk memprediksi  English 

Proficiency Test, hasilnya 98% prediksi akurat. 

Subekti Mujiasih (2011) menggunakan metode 

classification tree dan random forest untuk 

Prediksi cuaca awan dari masukan tutupan 

awan, kecepatan angin, Suhu udara dan suhu 

titik embun, hasilnya diddapat minimum 

support : 53%, dan minimum Confidence : 

89%. Alfa Saleh (2015) menggunakan  metode 

naïve bayes  untuk memprediksi besarnya 

penggunaan listrik tiap rumah tangga, dengan 

tingkat keakuratan 78,3333%. Mohammad 

Aminudin (2011), membuat sistem peramalan 

cuaca Surabaya tahun 2011 dengan 

menggunakan metode moving average dan 

klasifikasi Naive Bayes. Selanjutnya akan 

dibahas metode Naïve Bayes. 

 

Naïve Bayes 
Naïve Bayes merupakan pengklasifikasian 

dengan metode probabilitas dan statistik yang 

dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas 

Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa 

depan berdasarkan pengalaman di masa 

sebelumnya sehingga dikenal sebagai Teorema 

Bayes. Menurut(Santoso, 2007), klasifikasi 

Bayesian adalah klasifikasi statistik yang bisa 

memprediksi probabilitas sebuah class. 

Menurut (Olson & Dursun, 2008) yang 

menjelaskan Naïve bayes untuk setiap kelas 

keputusan, menghitung probabilitas dengan 

syarat bahwa kelas keputusan adalah benar, 

mengingat vektor informasi obyek.  

Klasifikasi Bayesian ini dihitung 

berdasarkan Teorema Bayes berikut ini : 

 
Sumber: (Han, Kamber, & Pei, 2011) 

 

Berdasarkan rumus di atas kejadian H 

merepresentasikan sebuah kelas dan X 

merepresentasikan sebuah atribut. P(H) disebut 

prior probability H, contoh dalam kasus ini 

adalah probabilitas kelas yang mendeklarasikan 

normal. P(X) merupakan prior probability X, 

contoh untuk probabilitas sebuah atribut 

protocol_type. P(H|X) adalah posterior 

probability yang merefleksikan probabilitas 

munculnya kelas normal terhadap data atribut 

protocol_type. P(X|H) menunjukkan 

kemungkinan munculnya prediktor X 

(protocol_type) pada kelas normal. Dan begitu 

juga seterusnya untuk proses menghitung 

probabilitas ke-empat kelas lainnya.  

Selanjutnya untuk mengukur ketepatan 

model yang dihasilkan dari metode data mining 

yang digunakan perlu adanya evaluasi dan 

validasi model.  
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Evaluasi dan Validasi 

Untuk evaluasi dan validasi model yang 

dihasilkan dapat menggunakan confusion 

matrix dan kurva ROC (Receiver Operating 

Characteristic). 

1. Confusion Matrix 

Metode ini hanya menggunakan tabel matriks 

seperti pada Tabel 1, jika dataset hanya terdiri 

dari dua kelas, kelas yang satu dianggap sebagai 

positif dan yang lainnya negatif (Bramer, 

2007). Evaluasi dengan confusion matrix 

menghasilkan nilai accuracy, precison, dan 

recall. Accuracy dalam klasifikasi adalah 

persentase ketepatan record data yang 

diklasifikasikan secara benar setelah dilakukan 

pengujian pada hasil klasifikasi (Han & 

Kamber, 2006). Sedangkan precision atau 

confidence adalah proporsi kasus yang 

diprediksi positif yang juga positif benar pada 

data yang sebenarnya. Recall atau sensitivity 

adalah proporsi kasus positif yang sebenarnya 

yang diprediksi positif secara benar (Powers, 

2011). 

 
True Positive adalah jumlah record positif yang 

diklasifikasikan sebagai positif, false 

positiveadalah jumlah record negative 

yangdiklasifikasikan sebagai positif, false 

negative adalah jumlah record positif yang 

diklasifikasikan sebagai negative, true negative 

adalah jumlah record negative yang 

diklasifikasikan sebagai negative, kemudian 

masukkan data uji. Setelah data uji dimasukkan 

ke dalam confusion matrix, hitung nilai-nilai 

yang telah dimasukkan tersebut untuk dihitung 

jumlah sensitivity (recall), Specifity, precision, 

dan accuracy. Sensitivity 

digunakan untuk membandingkan jumlah t_pos 

terhadap jumlah record yang positif sedangkan 

Specifity, precision adalah perbandingan 

jumlah t_neg terhadap jumlah record yang 

negative. Untuk menghitung digunakan 

persamaan dibawah ini (Han & Kamber, 2006). 

 
2. Kurva ROC(Receiver Operating 

Characteristic) Kurva ROC menunjukkan 

akurasi dan membandingkan klasifikasi secara 

visual. ROC mengekspresikan confusion 

matrix. ROC adalah grafik dua dimensi dengan 

false positives sebagai garis horizontal dan true 

positive sebagai garis vertical (Vercellis, 2009). 

The area under curve (AUC) dihitung untuk 

mengukur perbedaan performansi metode yang 

digunakan. AUC digunakan dengan 

menggunakan rumus (Liao, 2007): 

 
Keterangan : 

X = Output positif 

Y = Output negatif 
ROC memiliki tingkat nilai diagnosa 

yaitu(Gorunescu, 2011): 

Akurasi bernilai 0.90-1.00 = excellent 

classification 

Akurasi bernilai 0.80-0.90 = good classification 

Akurasi bernilai 0.70-0.80 = fair classification 

Akurasi bernilai 0.60-0.70 = poor classification 

Akurasi bernilai 0.50-0.60 = failure 

 

 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi literatur 

yang bersumber dari buku dan jurnal data 

mining, yang berkaitan dengan prediksi 

penyakit DBD.  

 

HASIL YANG DICAPAI 

Data mining    adalah suatu  teknik  

menggali informasi berharga yang terpendam 

atau tersembunyi pada suatu  koleksi  data 

(database) yang sangat besar sehingga 

ditemukan suatu pola yang menarik yang 

sebelumnya tidak diketahui. 
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Prediksi penyakit DBD dapat 

menggunakan metode klasifikasi diantaranya  

metode klasifikasi Naïve Bayes.  

Ketepatan klasifikasi Naïve Bayes dapat 

dilihat dari accuracy sensitivity dan grafik 

Receiver Operating Characteristic (ROC). 

 

KESIMPULAN  

Metode Naïve bayes dapat digunakan 

untuk memprediksi penyakit DBD. Hasil 

prediksi dapat dievaluasi dan divalidasi dengan 

melihat accuracy sensitivity dan grafik 

Receiver Operating Characteristic (ROC). 
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PENINGKATAN PERAN AKTIF MAHASISWA POGRAM 

STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER III TAHUN 

AJARAN 2016/2017 PADA MATA KULIAH KALKULUS 

INTEGRAL MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 
 
 

 
Siti Nur Rohmah 

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, siti.rohmah@pmat.uad.ac.id 
 

ABSTRACT 
This research aims to improve the students’ active engagement in integral calculus learning using a 

cooperative learning model type Numbered Heads Together (NHT). The subject of this research was students 

of  mathematics education department of  Universitas Ahmad Dahlan  who enrolled  in  the  third  semester  

of  2016/2017  academic  year.  It  was  classroom  action  research conducted in two cycles. Each cycle 

consisted of : planning, action, observation, and reflection activities. The results suggested that there is an 

improvement of the students’ active engagement, as it was shown by the positive result given by the students 

towards the interview. The score of active engagement also improved from 55.5% at the first cycle to 69.75% 

at the second cycle. 

 

Keywords : Active engagement, Integral calculus, NHT. 

 

A. Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu 

ilmu dasar yang sangat berperan dalam 

menerapkan ilmu-ilmu lain, sehingga 

dalam masyarakat modern matematika 

semakin dibutuhkan dan menjadi 

pengetahuan   yang   utama.   Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dicapai saat ini tidak lepas dari kemajuan 

matematika sebagai alat bantu yang 

sangat penting untuk dipelajari dalam 

pengembangan ilmu lainnya. 

Matematika memiliki beberapa 

cabang ilmu salah satunya analisis. 

Kalkulus integral merupakan salah satu 

bagian dari analisis. Kalkulus integral 

diajarkan di program studi Pendidikan 

Matematika  dengan  bobot  2  sks. Mata 

kuliah  ini  merupakan  kelanjutan  dari 

mata kuliah kalkulus diferensial dan 

sebagai mata kuliah prasyarat kalkulus 

lanjut. 

Selama  peneliti  mengajar kalkulus 

integral, berdasar pengamatan dapat 

ditarik suatu kesimpulan yang terkait 

dengan materi bahwa : (1). Sebagian 

mahasiswa lemah dalam pemahaman     

konsep     (2)     Sebagian mahasiswa  

 

kurang bisa menerapkan rumus (3) 

Mahasiswa kurang bisa mengintegralkan 

suatu fungsi dan (4). Mahasiswa sebagian 

tidak bisa menggunakan teknik 

pengintegralan. Sedangkan yang terkait 

dengan pembelajaran ditarik kesimpulan 

bahwa : (1). Sebagian mahasiswa bersifat 

pasif selama proses belajar mengajar (2). 

Mahasiswa  bersifat  menunggu 

penjelasan dosen dan (3). Mahasiswa 

tidak mau mengembangkan konsep yang 

diterima tetapi lebih senang belajar pada 

soal-soal latihan. 

Berdasarkan hasil wawancara di 

kelas, bahwa mata kuliah kalkulus 

integral dianggap sulit oleh sebagian 

besar mahasiswa. Mahasiswa merasa 

kesulitan saat dihadapkan dengan soal- 

soal integral yang diberikan oleh dosen. 

Hal ini membuat dosen harus memilih 

metode yang tepat untuk menjelaskan 

materi perkuliahan kepada mahasiswa. 

Metode ceramah dan tanya jawab 

mendominasi saat perkuliahan kalkulus 

integral di kelas. 

Dari kesimpulan-kesimpulan 

sementara yang peneliti ambil dari 

mailto:siti.rohmah@pmat.uad.ac.id


mahasiswa   program   studi   pendidik 

matematika ini menjadikan peneliti perlu 

untuk meneliti lebih jauh dengan cara 

mengaktifkan peran aktif mahasiswa 

selama pembelajaran dan menerapkan 

suatu metode pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT). 

Pembelajaran tipe NHT dipilih dengan 

alasan bahwa : (1). Pembelajaran ini 

menggunakan metode belajar kelompok 

sehingga  diharapkan  ada  suatu 

kerjasama antar mahasiswa dan (2) 

Metode pembelajaran ini ada tugas 

kelompok dan kelompok mendiskusikan 

jawaban yang benar serta memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya, dari pengalaman 

peneliti  selama mengajar  ada  beberapa 

mahasiswa yang memerlukan tambahan 

penjelasan dari teman sebaya atau yang 

sering dikenal dengan tutor sebaya (3). 

Dalam metode pembelajaran tipe NHT 

masing-masing mahasiswa dalam 

kelompok  diberi  nomor.  Dari 

pengalaman peneliti selama kegiatan 

lesson study, dengan pemberian nomor 

menjadikan  mahasiswa  lebih  siap 

apabila sewaktu-waktu nomornya 

dipanggil untuk mempresentasikan 

pekerjaannya. 

Dengan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas peneliti perlu 

melaksanakan suatu penelitian tindakan 

tentang metode pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) 

pada mahasiswa program studi 

pendidikan matematika UAD semsester 

III Kelas D tahun ajaran 2016/2017, 

khususnya pada pembelajaran kalkulus 

integral. 

Pembelajaran kooperatif atau 

cooperatiye  learning  mengacu  pada 

model pengajaran dimana peserta didik 

bekerja bersama dalam kelompok kecil 

saling  membantu  dalam  belajar  (Nur, 

2000:25). Model pembelajaran kooperatif 

beranjak dari dasar pemikiran “getting 

better together”, yang menekankan  pada  

pemberian kesempatan belajar yang lebih 

luas dan suasana      yang      mendukung      

bagimahasiswa untuk memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan, sikap, 

nilai serta keterampilan-keterampilan 

sosial yang bermanfaat bagi 

kehidupannya di masyarakat. 

Model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) 

ini dikembangkan oleh Kagen dalam 

Anita   Lie   (2008:59)   yang   bertujuan 

untuk melibatkan sebanyak mungkin 

mahasiswa  di  dalam  proses 

pembelajaran. Model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa   untuk   saling   membagikan 

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban 

yang paling tepat. Selain itu, model 

pembelajaran ini juga mendorong 

mahasiswa untuk bekerja sama dengan 

anggota  kelompoknya  sebagai  sebuah 

tim yang solid. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan peran aktif 

mahasiswa pada pembelajaran kalkulus 

integral mahasiswa program studi 

pendidikan  matematika  UAD  semester 

III TA 2016/2017. 

 
B. Metode 

Jenis  penelitian  yang  dilakukan 

oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). 
 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian Tindakan Kelas 
(Suharsimi Arikunto; 2007:16) 

 

Penelitian ini dilaksanakan di 

program studi pendidikan matematika, 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

(FKIP), Universitas Ahmad Dahlan. 

Subjek penelitian adalah mahasiswa 

semester 3 tahun akademik 2016/2017 

kelas D yang berjumlah 48 mahasiswa 

terdiri dari 46 perempuan dan 2 laki-laki. 

Penerapan model pembelajaran 

cooperative learning tipe NHT. Dalam 
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pelaksanaan  penelitian   tindakan  kelas 

ada beberapa tahapan: 

Tahap  perencanaan  ini merupakan 

tahap persiapan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk melaksanakan penelitian 

tindakan kelas, yaitu: 

1) Membuat  Rencana  Pembelajaran 

Semester (RPS), Rencana 

Pembelajaran  Mingguan  (RPM) dan 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 

tentang materi yang akan diajarkan 

sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

2)  Menyusun dan menyiapkan lembar 

observasi terkait dengan proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

3)  Membuat     instrumen     penelitian 

yang berupa alat evaluasi/tes 

diagnostik/ tes akhir siklus. 

 
Tindakan yang dilakukan pada 

tahap ini merupakan dari perencanaan 

yang telah dibuat yaitu berupa suatu 

penerapan  model  pembelajaran 

kooperatif   tipe   NHT   yang   bertujuan 

untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan model pembelajaran 

sebelumnya. 

Secara  garis  besar  tindakan   yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1)  Dosen      memberikan      pengantar, 

pengarahan, dan motivasi kepada 

mahasiswa  pada  materi  integral 

tertentu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2)  Mahasiswa  dibagi  dalam  

kelompok dan setiap mahasiswa 

dalam setiap kelompok mendapat 

nomor. 

3)  Dosen  memberikan  LKM  dan  

tiap- tiap kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

4)   Kelompok   mendiskusikan   

jawaban yang benar dan memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok 

dapat mengerjaknnya. 

5)  Dosen memanggil salah satu nomor 

mahasiswa dan mahasiswa yang 

nomornya dipanggil melaporkan 

hasil kerja sama mereka. 

6)  Mahasiswa   lain   diminta   untuk 

memberi tanggapan, kemudian 

dosen menunjuk nomor lain. 

7)  Dosen   bersama-sama   mahasiswa 

menarik kesimpulan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 
Berikut  ini  disajikan  rangkuman 

hasil observasi peran aktif mahasiswa: 

Tabel   1.   Hasil   analisis   peran   aktif 

mahasiswa 
 

No 

 

Aspek yang 

diamati 

Persentase 

Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

1 Antusias 

mahasiswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

 

 

 

79,4 

 

 

 

90,4 

2 Interaksi 

mahasiswa 

dengan dosen 

 

48,2 

 

70,7 

3 Interaksi  antar 

mahasiswa 

 

52,44 

 

56,2 

4 Kerjasama 

Kelompok 

 

71,7 

 

76,6 

5 Aktivitas 

mahasiswa 

dalam kelompok 

 

 

44,17 

 

 

64,7 

6 Mahasiswa 

dalam 

menyimpulkan 

hasil 

pembahasan 

 

 

 

37,9 

 

 

 

59,9 

 Rata-rata 55,5 69,75 

 
Pada tabel tersebut terdapat enam 

aspek peran aktif mahasiswa dari siklus I 

ke siklus II yang pada setiap aspeknya 

mengalami  peningkatan.  Pada  siklus  I 

peran aktif mahasiswa sebesar 55,5% dalam 

kategori cukup, tetapi setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan selama pembelajaran 

pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 69.75% termasuk kategori baik. 

Mahasiswa juga memberikan 

respon yang positif terhadap 

pembelajaran kooperatif dengan tipe 

NHT. Peningkatan hasil observasi juga 

mengakibatkan meningkatnya hasil tes 

pemahaman mahasiswa terhadap materi 

integral tertentu. Dari hasil tes tiap akhir 

siklus mengalami peningkatan untuk 

jumlah   mahasiswa   yang   memperoleh 



nilai diatas 65 pada siklus pertama 

sebanyak 45 % dan pada siklus kedua 

naik menjadi 60% . 

 
D. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat peningkatan peran aktif 

dan hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah kalkulus integral dengan materi 

integral tertentu dengan model 

pembelajaraan kooperatif tipe NHT. 

1.    Hal ini ditunjukkan dari hasil lembar 

observasi   aktivitas   belajar   siswa 

yang mengalami peningkatan setiap 

siklusnya, yaitu siklus I persentase 

peran aktif mahasiswa sebesar 55,5% 

dalam kategori cukup. Pada siklus II 

persentase peran aktif mahasiswa 

meningkat yaitu sebesar 69,75% 

dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 

2. Adanya peningkatan hasil belajar 

mahasiswa  pada  mata  kuliah 

kalkulus integral. Untuk yang 

memperoleh nilai lebih dari 65, pada 

siklus  pertama  sebanyak  45%  dan 

60% pada siklus kedua. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study was to examine the effect of Structured Problem Posing Learning Approach on 

students’ mathematical creative thinking skills. This research was conducted at a Muhammadiyah Junior High 

School, South Tangerang. The method used was quasi-experimental method with randomized control group 

posttest only. The samples were 68 students in seventh grade, 33 for experimental group and 35 controlled group 

and they were chosen through cluster random sampling technique. The data collecting technique was used test. 

The result of this research shows that students’ mathematical creative thinking skills who were taught by 

Structured Problem Posing Learning Approach is higher than students who were taught by conventional approach. 

Mathematical creative thinking skills, covers: elaboration, flexibility, and originality. Referring to the research 

result, we found that the use of Structured Problem Posing Learning Approach more effective to enhance the 

students’ mathematical creative thinking skills compared to conventional approach.  

 

Keywords:  Structured problem posing, mathematical creative thinking skills are elaboration, flexibility, and 

originality.  
 

A. Pendahuluan 

Kemampuan berpikir kreatif matematis 

(KBKM) merupakan merupakan pengaras-

utamaan (minstreaming) di dalam 

pengembangan dan implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran  

matematika. Pengembagan kemampuan 

berpikir kreatif sesuai dengan karakteristik 

kurikulum 2013 yang menekankan 

pendekatan saintifik.  Menurut Nuh (2014), 

bahwa Standar Proses Kurikulum 2013 

menekankan pada pendekatan saintifik 

melalui proses pembelajaran yang 

menerapkan aktivitas yang memuat lima 

keterampilan, yaitu: mengamati, bertanya, 

menalar, mencoba, dan mengomunikasikan 

secara konsisten dan persisten. 

Menurut Utari (2015), berpikir kreatif 

memuat aspek keterampilan kognitif, 

afektif, dan metakognitif. Aspek 

keterampilan kognitif berisi kemampuan: 

mengidentifikasi masalah, menyusun 

pertanyaan berbeda, mengidenifikasi data 

relevan dan tidak relevan, menghasilkan 

banyak ide (fluency), idea berbeda 

(flexibility), idea baru (originality), 

mengubah pola pikir dan kebiasaan lama, 

menyusun hubungan baru dan 

memperbaharui rencana atau idea.  

Namun kenyataannya kemampuan 

berpikir kreatif siswa di Indonesia masih 

tergolong rendah. Kondisi ini ditunjukkan, 

penelitian Martin Prosperity Institute 

(Florida, 2011; 41), bahwa kemampuan 

berpikir kreatif anak Indonesia menempati  

peringkat ke 81 dari 82 negara. Selanjutnya 

study Programmme for International 

Student Assessment (PISA) tahun 2015, 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% 

siswa Indonesia yang mampu menjawab tes 

level 4, 5, dan 6. Secara umum tes level 4, 

5, dan 6, berisi soal-soal yang menuntut 

siswa mengkonstruk, berpikir tingkat 

tinggi, bekerja dalam situasi kompleks, 

mengidentidikasi kendala, memilih, 

membandingkan, dan mengevaluasi 

strategi pemecahan masalah yang cocok, 

menggunakan penalaran yang luas, 

merefleksikan, merumuskan serta 

menyatakan argumentasi dan ketepatan 

pada situasi asli. Begitupula, hasil study 

Fardah (2012) mengungkapkan  bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa khususnya tingkat sekolah dasar dan 

menengah masih dalam kategori rendah, 

yaitu sebesar 46,67%. 

Salah satu alternatif pendekatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

mailto:kadir@uinjkt.ac.id
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KBKM adalah pendekatan problem posing 

terstruktur (Structured Problem Posing). 

Menurut Stoyanova dan Ellerton (2014),  

bahwa structured problem posing adalah 

suatu aktivitas problem posing yang 

dimulai dari masalah yang telah 

diselesaikan. Pengajuan masalah melalui 

aktivitas membantu siswa mengerti 

masalah serupa, mengeksplorasi hubungan 

diantara masalah dan ide penyelesaiannya, 

mengubah penyelesaian, menirukan 

masalah awal dengan metode penyelesaian 

yang berbeda, dapat pula membuat masalah 

berkebalikan dengan masalah awal. 

Tahapan (syntax) structured problem 

posing  dalam penelitian ini menggunakan 

kombinasi tahapan utama pendekatan 

problem posing  Brown dan Walter (2005), 

yaitu accepting dan challenging dan 

tahapan Stoyanova (2005), yaitu 

reformulation and reconstruction. Integrasi 

tahapan Stoyanova dilakukan pada tahapan 

challenging. 

Beberapa studi, mempelajari sejumlah 

intervensi pendekatan pembelajaran untuk 

meningkatkan kreativitas matematis siswa 

(Kadir, dkk., 2017; Lince, R., 2016; 

Setiawati, 2014; Nugroho, I. A., Chotim, 

M., & Dwijanto, D., 2013).  

Namun demikian, masih sedikit 

penelitian menggunakan intervensi 

pendekatan problem posing untuk 

meningkatkan KBKM. Hampir belum ada 

penelitian yang secara khusus 

menggunakan pendekatan Structured 

Problem Posing untuk meningkatkan 

KBKM, oleh karena itu tujuan penelitian 

ini adalah meningkatkan KBKM melalui 

pendekatan Structured Problem Posing.  
 

Metode 

Penelitian ini adalah quasi 

experimental dengan desain Randomized 

Control Group Posttest Only.  Populasi 

penelitian adalah siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 17, Tangerang Selatan. 

Sampel penelitian sebanyak 68 siswa, 33 

kelompok experiment dan 35 kelompok 

kontrol. Pemilihan sampel menggunakan 

teknik Cluster Random Sampling. Data 

KBKM dikumpulkan dengan instrumen tes 

uraian yang mengukur eloboration, 

flexibility, dan originality. Penilaian 

terhadap jawaban siswa dari tes KBKM 

menggunakan rubrik diadaptasi dari Bosch 

(2008: 2). Reliabilitas tes sebesar  0,834 

dan validitas item merentang dari 0,706 ke 

0,863.  Selanjutnya taraf kesukaran soal 

merentang dari 0,246 to 0,679. Begitupula 

indeks daya beda merentang dari 0,315 ke 

0,468. Penelitian ini melibatkan bidang 

Aljabar, dengan materi persegi panjang, 

persegi, trapesium, jajar genjang, belah 

ketupat dan layang-layang. Teknik analisis 

data menggunakan statistik uji-t dengan 

program SPSS. 
 

B. Hasil dan Pembahasan 

Skor KBKM siswa kelompok 

eksperimen dan kontrol disajikan pada 

Tabel 1. 
 

Tabel 1. Statistik Deskriptif KBKM   
 

Statistics Eksperimen Kontrol 

Mean 60.20 49.71 

Std. Deviation 15.14 18.46 

Minimum 20.00 13.33 

Maximum 86.67 80.00 

N 33 35 
 

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 1, 

menunjukkan bahwa skor KBKM siswa 

kelompok eksperimen dengan pendekatan 

Structured Problem Posing sudah 

tergolong cukup baik, sedangan kelompok 

kontrol dengan pendekatan konvensional 

masih tergolong kurang.   
 

Tabel 2. Perbandingan Skor KBKM Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol Menurut Indikator 
 

Indikator Skor 

Maks 

Eksperimen Kontrol 

𝒙 % 𝒙 % 

Elaboration 6 4,00 66,67 3,25 57,58 

Flexibility 6 4,63 77,27 4,11 72,73 

Originality 3 0,39 13,13 0,08 3,03 
 

 

Secara visual persentase kemampuan 

berdasarkan indicator KBKM, kelompok 

eksperimen dan kontrol disajikan pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Batang Persentase Skor Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol Menurut Indikator 
 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 

dan gambar 1, menunjukkan bahwa capaian 

indikator kemampuan elaboration siswa 

yang diajar dengan pendekatan structured 

problem posing tergolong cukup tinggi, 

sedangkan pendekatan konvensional 

tergolong masih rendah. Selanjutnya 

capaian pada indikator kemampuan 

flexibility, baik kelompok siswa yang diajar 

dengan pendekatan structured problem 

posing dan pendekatan konvensional sudah 

tergolong tinggi. Sementara capaian pada 

indikator originality kedua kelompok 

masih tergolong sangat rendah.  

Selanjutnya hasil uji normalitas data 

KBKM siswa kelompok eksperiman dan 

kontrol, dengan uji Kolmogorov-Smirnov 

disajikan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Skor KBKM Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Eksperimen Kontrol 
N 33 35 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 60.201 49.713 

Std. Dev 15.136 18.459 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .150 .149 

Positive .130 .108 

Negative -.150 -.149 

Kolmogorov-Smirnov Z .863 .882 

Asymp. Sig. (2-tailed) .445 .418 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

        

Hasil analisis pada Tabel 3, 

menunjukkan bahwa untuk 𝛼 = 0,05 

diperoleh harga Kolmogorov-Smirnov Z 

kelompok eksperimen sebesar 0,863 dan p-

value = 0,445 juga kelompok kontrol dan p-

value = 0,418. Kedua p- value > 0,05 atau 

H0 diterima.  Dengan demikian  skor hasil 

tes KBKM siswa kelas eksperimen dan 

kontrol berdistribusi normal. 

 

Hasil uji homogenitas data, disajikan pada 

Tabel 4. 
 

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Skor KBKM 

Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.507 1 66 .479 
        

Hipotesis Statistik: H0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 &  H1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 
       

Hasil analisis pada Tabel 4, 

menunjukkan bahwa pada 𝛼 = 0,05, 

diperoleh harga Levene Statistic sebesar 

0,507 dengan df1 = 1, df2 = 66, sehingga 

didapat nilai p-value = 0,479 > 0,05 atau H0 

diterima atau skor hasil tes KBKM siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

homogen. 

 

Selanjutnya hasil uji hipotesis 

perbedaan dua rata-rata dapat dilakukan 

Independent Samples T-Test disajikan pada 

tabel 5. 
 

Tabel 5. Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Skor 

KBKM Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 

t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error  

Difference 

2.553 66 .013 10.488 4.107 
 

Hipotesis Statistik:  H0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 dan  H1 : 𝜇1 > 𝜇2 
 

       Hasil analisis Tabel 5, menunjukkan 

bahwa untuk 𝛼 = 0,05, diperoleh harga 

thitung = 2,553; df = 66,  p-value = 0,013/2 = 

0,007 < 0,05 atau H0 ditolak. Dengan 

demikian, KBKM siswa kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol. 

Temuan penelitian, mengungkapkan 

bahwa, secara general KBKM siswa yang 

diajar  dengan pendekatan Structured 

Problem Posing lebih tinggi dibandingkan 

dengan konvensional. Temuan ini 

diperkuat dari temuan menurut indikator, 

mengungkapkan bahwa KBKM pada 

indikator: eloboration, flexibility, dan 

originality siswa yang diajar dengan 

structured problem posing lebih tinggi 

daripada pendekatan konvensional. 

Temuan penelitian ini serupa dengan 

temuan Yunianta (2012), bahwa 
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implementasi Project-Based Learning 

dengan  Peer and Self-Assessment dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas VII pada materi segi-empat dari 

level kurang kreatif menjadi cukup kreatif 

dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. Selanjutnya juga serupa 

dengan temuan Fatah (2016), yang 

melaporkan bahwa KBKM siswa yang 

diajar dengan pendekatan open-ended lebih 

baik daripada yang belajar konvensional.   

Temuan lain dari penelitian ini,  

mengungkapkan capaian kemampuan 

berpikir kreatif tertinggi diperoleh pada 

indikator flexibility selanjutnya indikator 

eloboration, dan terendah pada indikator 

originality. Temuan penelitian ini, agak 

berbeda dengan temuan Fatimatuzahro dan 

Budiarto (2014), yang melaporkan bahwa 

siswa dengan kemampuan matematika 

tinggi memiliki kemampuan berpikir 

kreatif yang lebih baik pada indikator 

kefasihan dan elaborasi, sementara siswa 

dengan kemampuan matematika sedang, 

hanya mampu  lebih baik pada indikator 

kefasihan, dan siswa dengan kemampuan 

rendah ternyata tidak menunjukkan 

berkemampuan berpikir kreatif . 

Temuan penelitian yang mengungkap-

kan bahwa capaian pada indikator 

flexibility sudah tergolong tinggi, baik 

kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam 

proses pembelajaran, siswa pada kedua 

kelompok telah mampu menyelesaikan soal 

dengan baik. Namun terdapat sedikit 

perbedaan dalam proses menemukan 

jawaban. Siswa kelas eksperimen lebih 

detail dalam menjawab soal, lebih jelas, 

pemberian keterangan yang lebih detail dan 

rapi. Sedangkan kelas kontrol hanya 

langsung menyelesaikan soal, proses 

memisahkan bangun datar tidak diberi 

keterangan yang jelas. Temuan ini 

bermakna bahwa siswa sudah mampu: (1) 

menyelesaikan masalah dengan cara 

beragam, (2) mencoba menafsirkan grafik, 

cerita, atau masalah dengan cara yang 

berbeda-beda, (3) menerapkan suatu 

konsep atau asas dengan cara yang berbeda-

beda, dan (4) memberikan pertimbangan 

terhadap situasi yang berbeda dengan siswa 

lain.  

Selanjutnya temuan pada indikator 

originality kedua kelompok masih 

tergolong kurang baik. Beberapa siswa 

kelas eksperimen telah memberikan 

penafsiran sendiri terhadap soal, namun 

perhitungannya belum tuntas. Sedangkan 

kebanyakan siswa kelompok kontrol tidak 

menjawab. Kemampuan menjawab soal  

siswa pada kelompok eksperimen, pada 

seluruh indikator KBKM matematis, 

didukung oleh proses pembelajaran 

struktur problem posing  pada tahap 

challenging dimana siswa dilatih membuat 

soal baru. Pada tahap challenging ini 

terdapat proses reconstruction, dimana 

siswa dilatih untuk berpikir original dengan 

mengubah mengubah data, mengubah 

struktur soal, sehingga dihasilkan soal yang 

lebih rumit. Pada tahap ini siswa dapat 

menafsirkan apa yang telah mereka 

pelajari, kemudian menemukan masalah 

yang memiliki tingkat pemahaman dan 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi. 
 

C. Kesimpulan 

Pembelajaran melalui pendekatan 

Structured Problem Posing dapat 

meningkatkan KBKM lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional. Capaian KBKM siswa, 

meliputi indikator elaboration, flexibility, 

dan originality. KBKM siswa pada 

indikator flexibility, baik pada kelompok 

dengan pendekatan Structured Problem 

Posing maupun konvensional lebih tinggi  

dibandingkan dengan kemampuan pada 

indikator elaboration dan originality. 

Tingginya prosentase capaian indikator 

flexibility pada siswa yang diajar dengan 

pendekatan structured problem posing 

didukung oleh implementasi tahap 

challenging.  Tahap challenging memuat 

aktivitas reformulation dan reconstruction 

dimana siswa dilatih untuk berpikir original 

terhadap masalah dengan cara mengubah 

data, mengubah struktur soal,  

mengembangkan masalah, melakukan 

penafsiran dan meningkatkan tingkat 
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kompleksitas masalah yang lebih tinggi. 

Mengacu pada kesimpulan ini disarankan  

agar guru diberi pelatihan pendekatan 

problem berbagai type, juga kepada peneliti 

lain agar dapat melakukan penelitian lanjut 

tentang instrumen yang lebih tepat terutama 

untuk mengukur indikator originality. 
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ABSTRACT 

This research aims to describe analogy reasoning the  students of SMP 16 Sarolangun Jambi  on subject of  

gradient relation worksheet with straight line equation of  VII  class. This research is a qualitative research study 

which used a case study. The instruments used here were in Introvert, Sensing, Thinking, Judging (ISFJ) 

personality, test and interview guide. Based on the ISFJ result, students who obtained 20%. These students 

categorized as students who were analogy reasoning ability  were then interviewed to obtain confirmation 

regarding the observe the pattern, determine the relationship between patterns, estimasi the pattern. To get 

analogy reasoning ability, is used the interview results which point out to the steps of solving question. The 

research result suggests that categorize Introvert, Sensing, Thinking, Judging (ISFJ) have analogy reasoning 

low. 

 

Keywords:  Kemampuan Penalaran Analogi, Introvert, Sensing, Thinking, Judging (ISFJ), Hubungan Gradien 

dengan Persamaan Garis Lurus 

 

A. Pendahuluan 

Kariadinata (2012,13) nalar atau 

penalaran (reasoning) merupakan suatu 

proses berpikir pencapaian kesimpulan 

logis berdasarkan fakta dan sumber yang 

relevan. Penalaran dapat juga diartikan 

sebagai proses berpikir yang bertolak dari 

pengamatan indera (observasi empirik) 

yang menghasilkan sejumlah konsep dan 

pengertian. Berdasarkan pengamatan yang 

sejenis juga akan terbentuk proposisi-

proposisi yang sejenis. proses penalaran 

dari satu fenomena menuju fenomena lain 

yang sejenis, kemudian disimpulkan 

bahwa apa yang terjadi pada fenomena 

yang pertama akan terjadi juga pada 

fenomena yang lain, demikian pengertian 

analogi jika kita hendak memformulasikan 

dalam suatu batasan. 

Menurut Shapiro (Putra, 2011:5) dalam 

pembelajaran analogi dapat memuat 

informasi baru lebih konkrit dan lebih 

mudah untuk membayangkan. 

Menurut Rahman (2014) adapun 

keuntungan dari penalaran analogi  antara 

lain:  

1. Memudahkan siswa dalam memperoleh 

pengetahuan baru dengan cara 

mengaitkan atau membandingkan 

pengetahuan analogi yang dimiliki 

siswa; 

2. Pengaitan tersebut akan membantu 

mengintegrasikan struktur-struktur 

pengetahuan yang terpisah agar 

terorganisasi menjadi struktur kognitif 

yang lebih utuh. Dengan organisasi 

yang lebih utuh akan mempermudah 

proses pengungkapan kembali 

pengetahuan baru; 

3. Dapat dimanfatkan dalam 

menanggulangi salah konsep.  

Menurut Hamzah (2014) keberhasilan 

proses belajar ditentukan beberapa cara 

seperti mengukur kompetensi dasar yang 

dikuasai siswa, tercapainya tujuan 

pembelajaran. Untuk itu perlu penilaian 

dalam bentuk tes yang berkesinambungan 

yang dapat disusun antara lain dengan 

bentuk tes pilihan ganda. Tes pilihan 

ganda adalah suatu bentuk tes dengan 

jawaban tersedia atas 3 atau 4 serta 5 

option pilihannya dan hanya satu jawaban 

yang tepat. Penilaian untuk mengukur 

penalaran analogi matematika merupakan 

tes berbentuk pilihan ganda dengan empat 

pilihan jawaban (A,B,C,D). Siswa diminta 

11 
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memilih salah satu jawaban yang paling 

benar dan diminta untuk memberikan 

alasan untuk jawaban yang dipilihnya 

(Badriyah, 2013). 

B. Metode 

Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan 

kemampuan penalaran analogi siswa 

dalam menyelesaikan soal hubungan 

gradient dengan persamaan garis lurus. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa instrument 

penelitian. Instrumen utama dalam 

penelitian adalah peneliti sendiri hal ini 

dikarenakan peneliti dapat bersikap 

objektif, responsive, dan netral.  

Pemilihan subjek penelitian 

berdasarkan angket kepribadian Introvert, 

Sensing, Thinking, Judging (ISFJ). untuk 

menyakinkan subjek yang didapatkan 

bertipe Introvert, Sensing, Thinking, 

Judging (ISFJ) maka peneliti juga 

melakukan wawancara terhadap guru dan , 

sehingga diperoleh data bahwa subjek 

bertipe Introvert, Sensing, Thinking, 

Judging (ISFJ)  Selanjutnya, instrumen 

lembar soal yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan lembar soal yang 

berisi materi matematika Sekolah 

Menengah Pertama. Soal diberikan dalam 

bentuk soal cerita. Soal-soal tersebut 

disusun berdasarkan kurikulum yang 

berlaku di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Setiap soal yang digunakan telah 

melalui proses validasi isi (content 

validity). Validitas soal dikaitkan dengan 

muatan kurikulum, bahasa yang dipakai 

dan kesesuaian dengan subjek. Penilaian 

terhadap konstruksi soal dilakukan dengan 

kriteria: (1) kalimat tidak menimbulkan 

penafsiran ganda, (2) persyaratan yang 

diberikan cukup untuk menyelesaikan soal, 

(3) rumusan soalnya menggunakan kalimat 

tanya atau perintah, dan (4) persyaratan 

soal yang diberikan jelas berfungsi. Materi 

soal yang ditanyakan dibuat dengan 

kriteria: (1) sesuai dengan materi pelajaran 

sekolah, (2) sesuai dengan kurikulum 

sekolah, (3) materi soal telah diajarkan 

pada anak didik, (4) sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

Analisis data merupakan tugas 

pemecahan masalah, baik secara tertulis 

maupun hasil wawancara dan catatan 

lapangan dianalisis dengan mengacu pada 

langkah-langkah pemecahan masalah. 

Dalam setiap langkah pemecahan masalah 

diperhatikan aspek metakognisi. Analisis 

data wawancara (kualitatif) dalam 

penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan teknis analisis yang 

mengacu pada pendapat Miles dan 

Huberman (1992) yang meliputi (1) 

reduksi data, (2) pemaparan 

data/kategorisasi dan (3) penarikan 

kesimpulan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Tipe kepribadian Introvert, Sensing, 

Thinking, Judging (ISFJ) yang diberikan 

kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 16 

Sarolangun Jambi yang berjumlah 52 

orang, namun yang diperoleh terdapat 10 

orang siswa.  

a. Kemampuan penalaran analogi pada 

soal nomor satu (1) 

Siswa yang mewakili tipe ISFJ (introvert, 

sensing, feeling, judging) dengan 

kemampuan penalaran analogi rendah 

dengan kode S.ISFJ. Dalam 

menyelesaikan soal nomor 1 S.ISFJ tidak 

dapat menjawab dengan benar pertanyaan 

(a), hal ini dapat dilihat pada hasil 

pekerjaan siswa . Hal ini juga dapat dilihat 

dari percakapan PP-JS.ISFJ, dari kutipan 

wawancara berikut: 

 
 

PP1ISFJ :”Bagaimana kedudukan 

garis pada gambar 

(masalah sumber)?” 
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JS1.ESFJ :”Gak tahu Bu.” 

PP2ISFJ :”Terus bagaimana 

gradien dari kedua garis 

itu pada gambar?” 

JS2.ISFJ :”hmmm gak tahu juga 

kami Bu.” 

Dari kutipan wawancara diatas bahwa 

siswa ISFJ tidak dapat mengamati gambar, 

sehingga siswa ISFJ tidak dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan (a) soal no 1. 

Siswa ISFJ tidak dapat menentukan 

kedudukan garis dan gradien pada gambar 

dikarenakan siswa ISFJ tidak memahami 

konsep dalam menentukan kedudukan 

garis dan gradien, sehingga terlihat bahwa 

siswa ISFJ tidak dapat mengamati pola 

dari sebuah gambar. 

Kemudian S.ISFJ tidak dapat 

menjawab pertanyaan (b), hal ini dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan siswa (pada 

lampiran 14) yaitu siswa tidak dapat 

menentukan hubungan antara masalah 

sumber dan masalah target. Hal ini juga 

dapat dilihat dari percakapan PP-JS.ISFJ, 

dari kutipan wawancara berikut: 

PP3ISFJ  :”Menurut Anis hubungan 

apa yang terbentuk antara 

gambar (masalah sumber) 

dengan masalah target?” 

JS3.ISFJ :”(Diam, lalu menjawab) 

Gak tahu apa 

hubugngannya Bu.” 

PP4ISFJ :”Terus kenapa bisa pilih 

jawaban C?” 

JS4.ESFJ :”Gak tahu Bu, kemaren 

tuh feeling Bu.” 

Dari kutipan wawancara diatas 

bahwa siswa ISFJ tidak dapat menentukan 

antara masalah sumber (gambar) dan 

masalah target sehingga jawaban 

pertanyaan (b) no 1 tidak ada jawaban, 

dikarenakan siswa ISFJ tidak memahami 

konsep yang digunakan untuk mengetahui 

dan memahami hubungan yang terbentuk 

antara masalah sumber dan masalah target. 

Siswa ISFJ dapat memilih jawaban 

dikarenakan hanya kebetulan saja dan 

berdasarkan perasaan. Sehingga terbukti 

bahwa siswa ISFJ tidak dapat menentukan 

hubungan antara pola gambar.  

S.ISFJ tidak dapat menjawab 

pertanyaan (c) hal ini dapat dilihat pada 

hasil pekerjaan siswa yaitu siswa tidak 

dapat menggunakan aturan gradien pada 

masalah sumber untuk menyelesaikan 

masalah target. S.ISFJ tidak dapat 

membuktikan dengan gambar dikarenakan 

tidak mengerti. Hal ini dapat dilihat dari 

percakapan PP-JS.ISFJ, dari kutipan 

wawancara berikut: 

PP5ISFJ :”Dapatkah Anis 

menyelesaikan masalah 

target menggunakan aturan 

gradien pada gambar 

(masalah sumber)?” 

JS5.ISFJ :”Gak bisa Bu.” 

PP6ISFJ :”Terus Anis Bisa gak 

buktikan jawabannya benar 

dengan cara menggambar 

grafik?” 

JS6.ESFJ :”heheee. Gak tahu Bu 

caranya” 

Dari kutipan wawancara pertanyaan (c) 

soal no 1 diatas bahwa siswa ISFJ tidak 

dapat mengestimasi/ memperkirakan 

aturan yang membentuk pola gambar, 

yaitu siswa ISFJ tidak dapat menggunakan 

aturan gradien pada masalah sumber untuk 

menyelesaikan masalah target.dikarenakan 

siswa ISFJ tidak dapat menggunakan 

konsep untuk menentukan gradien. 

Sehingga terbukti bahwa siswa ISFJ tidak 

dapat mengestimasi/ memperkirakan 

aturan yang membentuk pola gambar. 

Siswa ISFJ juga tidak dapat membuktikan 

bahwa pilihan jawaban yang dipilih adalah 

benar dengan cara menggambar grafik 

dikarenakan siswa ISFJ kurang memahami 

konsep dalam menentukan titik potong 

untuk menggambar sebuah grafik 

b. Kemampuan penalaran analogi pada 

soal nomor dua (2) 

Dalam menyelesaikan soal nomor 2 

S.ISFJ tidak dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan (a), hal ini dapat dilihat pada 

hasil pekerjaan siswa 
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PP1ISFJ :”Bagaimana kedudukan 

garis pada gambar 

(masalah sumber)?” 

JS1.ISFJ :”Entah lah Bu.” 

PP2ISFJ :”Terus bagaimana 

gradien dari kedua garis 

itu pada gambar?” 

JS2.ISFJ :”Gak tahu Bu. Gradien 

juga kami gak tahu Bu.” 

Dari kutipan wawancara diatas 

bahwa siswa ISFJ tidak dapat mengamati 

gambar, sehingga siswa ISFJ tidak dapat 

menjawab dengan benar pertanyaan (a) 

soal no 2. Siswa ISFJ tidak dapat 

menentukan kedudukan garis dan gradien 

pada gambar dikarenakan siswa ISFJ tidak 

memahami konsep dalam menentukan 

kedudukan garis dan gradien, sehingga 

terlihat bahwa siswa ISFJ tidak dapat 

mengamati pola dari sebuah gambar. 

Kemudian S.ISFJ tidak dapat menjawab 

pertanyaan (b), hal ini dapat dilihat pada 

hasil pekerjaan siswa (pada lampiran 14) 

yaitu siswa tidak dapat menentukan 

hubungan antara masalah sumber dan 

masalah target. Hal ini juga dapat dilihat 

dari percakapan PP-JS.ISFJ, dari kutipan 

wawancara berikut: 

PP3ISFJ :”Menurut Anis hubungan 

apa yang terbentuk antara 

gambar (masalah sumber) 

dengan masalah target?” 

JS3.ISFJ :”Gak tahu Bu.” 

PP4ISFJ :”Terus kenapa bisa pilih 

jawaban A?” 

JS4.ISFJ :”Heeee baseng-baseng 

aja Bu nyilangnya.” 

Dari kutipan wawancara diatas 

bahwa siswa ISFJ tidak dapat menentukan 

hubungan antara masalah sumber (gambar) 

dan masalah target sehingga jawaban 

pertanyaan (b) no 2 tidak ada jawaban, 

dikarenakan siswa ISFJ tidak konsep yang 

digunakan untuk mengetahui dan 

memahami hubungan yang terbentuk 

antara masalah sumber dan masalah target. 

Siswa ISFJ dapat memilih jawaban dengan 

tepat dikarenakan hanya kebetulan saja. 

Sehingga terbukti bahwa siswa ISFJ tidak 

dapat menentukan hubungan antara pola 

gambar.  

S.ISFJ tidak dapat menjawab 

pertanyaan (c), hal ini dapat dilihat pada 

hasil pekerjaan siswa yaitu siswa tidak 

dapat menggunakan aturan gradien pada 

masalah sumber untuk menyelesaikan 

masalah target. S.ISFJ tidak dapat 

membuktikan dengan gambar dikarenakan 

belum dapat menentukan titik potong 

untuk suatu garis. Hal ini dapat dilihat dari 

percakapan PP-JS.ISFJ, dari kutipan 

wawancara berikut: 

PP5ISFJ :”Dapatkah Anis 

menyelesaikan masalah 

target menggunakan aturan 

gradien pada gambar 

(masalah sumber)?” 

JS5.ISFJ :”Gak bisa Bu.” 

PP6ISFJ :”Terus Anis Bisa gak 

buktikan jawabannya benar 

dengan cara menggambar 

grafik?” 

JS6.ISFJ :” Kami gak tahu Bu.” 

Dari kutipan wawancara pertanyaan (c) 

soal no 2 diatas bahwa siswa ISFJ tidak 

dapat mengestimasi/ memperkirakan 

aturan yang membentuk pola gambar, 

yaitu siswa ISFJ tidak dapat menggunakan 

aturan gradien pada masalah sumber untuk 

menyelesaikan masalah target.dikarenakan 

siswa ISFJ tidak dapat menggunakan 

konsep untuk menentukan gradien. 

Sehingga terbukti bahwa siswa ISFJ tidak 

dapat mengestimasi/ memperkirakan 

aturan yang membentuk pola gambar. 

Siswa ISFJ juga tidak dapat membuktikan 

bahwa pilihan jawaban yang dipilih adalah 

benar dengan cara menggambar grafik 

dikarenakan siswa ISFJ kurang memahami 

konsep dalam menentukan titik potong 

untuk menggambar sebuah grafik.  

83 
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Siswa tipe kepribadian ISFJ 

(introvert, sensing, feeling, judging) 

merupakan pengindra introvert dengan 

perasaan. Siswa tipe kepribadian ISFJ 

(introvert, sensing, feeling, judging) dalam 

memusatkan perhatian ia tertutup untuk 

mengungkapkan perhatian atau pikirannya, 

untuk menerima informasi dari luar ia 

lebih suka hal-hal yang praktis, dalam 

mengambil kesimpulan ia lebih 

memerhatikan perasaan, serta memiliki 

pola hidup yang teratur. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa tipe kepribadian 

ISFJ (introvert, sensing, feeling, judging) 

merupakan siswa yang tertutup, menyukai 

hal yang praktis dengan pola hidup teratur 

dan menggunakan perasaan dalam 

menyelesaikan soal kemampuan penalaran 

analogi. Dalam menyelesaikan soal 

kemampuan penalaran analogi siswa tipe 

kepribadian ISFJ (introvert, sensing, 

feeling, judging) lebih menggunakan 

perasaan sehingga dalam menyelesaikan 

soal kemampuan penalaran analogi 

hubungan gradien dan persamaan garis 

lurus termasuk pada kategori rendah. 
 

D. Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa siswa yang memiliki kepribadian 

tipe introvert, sensing, feeling, judging 

(ISFJ), lebih dominan menggunakan 

perasaan dalam menyelesaikan soal 

kemampuan penalaran analogi. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

rujukan. 
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ABSTRACT 

Critical thinking ability of mathematics mastered by students is very important. An approach that can improve 

both of them is problem-based learning model. This research aims are to determine: the improvement of 

students critical thinking ability between the class which used problem-based learning and the one which used 

conventional learning. Samples are taken from 72 students by using Cluster Random Sampling. This research 

uses a Pre-experiment method with static group comparison design type. The instrument examination is 

analyzed by the validity, reliability, difficulty, and diversity. Test requirements performed by normality test and 

homogeneity test.  The hypothesis test is using t-test at the level of significance is 5% resulted on         

      , which means    is being denied and the conclusion is there is a significant influence from the use of 

Problem-Based Learning model assisted by Autograph towards the Ability of Mathematical Critical Thinking of 

Students at SMA Negeri 13 Depok. 

Keywords: Critical Thinking Ability, PBL, Software Autograph  

 

A. Pendahuluan 

Salah satu kemampuan yang harus 

dikuasai oleh siswa adalah kemampuan 

berpikir kritis matematis. Hal tersebut 

sangat penting dimiliki setiap individu 

untuk memecahkan suatu permasalahan 

yang semakin kompleks. Menurut Marjono 

dalam Kusmanto (2016), berpikir kritis 

adalah proses penggunaan keterampilan 

berpikir secara aktif untuk membantu 

seseorang membuat, mengevaluasi, dan 

menggunakan keputusan tentang apa yang 

harus ditakini atau dikerjakan. 

Perkembangan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dapat dilihat melalui 

indikator. Terdapat beberapa indikator 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa, menurut (Karim, 2015) indikator 

tersebut terdiri dari 4 aspek yang telah 

dimodifikasi dari Facion yaitu interpretasi, 

analisis, evaluasi, dan inferensi.  

Berkaitan dengan berpikir kritis, masih 

banyak siswa yang menganggap 

matematika adalah mata pelajaran yang 

sulit. Rendahnya kemampuan berpikir 

kritis terlihat dari hasil penelitian 

(Ramdani, 2015) menjelaskan bahwa saat 

proses pembelajaran di dalam kelas siswa 

hanya mendengarkan, memperhatikan, 

mencatat kemudian mengerjakan soal 

latihan. Siswa dominan bertindak sebagai 

penerima materi sedangkan guru lebih 

aktif dalam pembelajaran (teacher-

centered).  

Berdasarkan hasil temuan tersebut, 

dapat mengakibatkan terjadinya 

komunikasi searah, siswa hanya menerima 

informasi dari guru sehingga ide siswa 

tidak muncul yang menimbulkan 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa rendah. Banyak upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran yang inovatif. 

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran 

yang menggunakan model tertentu yang 

dirancang sedemikian rupa agar siswa ikut 

berpatisipasi dalam proses pembelajaran.  

Salah satu komponen penting yang 

sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran adalah model pembelajaran. 

Model pembelajaran yang digunakan yaitu 

problem-based learning (pbl). Model 

problem-based learning merupakan 

kerangka kerja struktural yang digunakan 

sebagai pemandu aktivitas belajar yang 
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kondusif dan membuat siswa aktif 

sehingga kemampuan berpikirnya 

berkembang. Menurut Diantari (2014) 

model pbl menuntut peserta didik untuk 

bisa mendapatkan berbagai sumber 

pembelajaran lebih mandiri, memiliki pola 

pikir yang kritis dan kreatif terhadap 

sebuah masalah. Model ini diterapkan 

dengan cara memberikan permasalahan 

terlebih dahulu, permasalahan tersebut 

berasal dari dunia nyata.  

Sintaks model pembelajaran 

matematika problem-based learning (pbl) 

terdiri dari lima tahap. Tahap-tahap 

tersebut adalah pertama siswa disajikan 

suatu masalah, siswa mendiskusikan 

masalah dalam kelompok kecil, siswa 

terlibat studi di luar bimbingan guru, siswa 

saling sharing informasi, dan siswa 

menyajikan solusi atas masalah (Huda, 

2013). 

Berdasarkan pemaparan di atas, agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan baik lagi diperlukan adanya 

perangkat pembelajaran dan media 

pembelajaran di dalam kelas. Perangkat 

pembelajaran merupakan bagian yang 

harus diperhatikan karena berhubungan 

langsung dengan materi pelajaran. Dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran 

guru perlu melakukan pengembangan 

berbasis teknologi yang dapat membantu 

kemampuan berpikir siswa berkembang. 

Salah satu perangkat pembelajaran tersebut 

yaitu software autograph. Menurut Anim 

(2016) autograph adalah salah satu media 

pembelajaran yang menitikberatkan peran 

aktif siswa dalam belajar eksplorasi dan 

investigasi. Belajar menggunakan media 

tersebut dapat membuat siswa lebih 

dominan dalam melakukan aktivitas di 

dalam kelas dengan mencoba menemukan 

solusi permasalahan melalui penyelidikan 

serta mempermudah siswa dalam 

memahami suatu materi contohnya 

membuat grafik fungsi trigonometri. 

Dengan adanya aplikasi tersebut guru lebih 

leluasa dalam memfasilitasi siswa. 

Pengetahuan siswa akan lebih tergali untuk 

melakukan atau mencoba sesuatu hal yang 

baru sehingga siswa akan mandiri untuk 

menemukan solusinya. 

Berdasarkan uraian tersebut tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa antara kelompok siswa yang 

diajarkan dengan model pbl berbantu 

autograph dengan kelompok siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode 

pre-eksperimen tipe static group 

comparison design yaitu setelah 

mendapatkan perlakuan siswa diberikan 

post-test. Ruseffendi (2010) memberikan 

bentuk desain pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

X O 

------------ 

            O 

Gambar 1. Desain Penelitian Static Group 

Comparison 
 

Keterangan: 

X  : Perlakuan khusus pada kelas 

eksperimen menggunakan model 

Problem-Based Learning (PBL) 

O : Post-test terhadap kelas eksperimen 

dan kelas kontrol 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa 

Sekolah Menengah Atas. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMA 

Negeri 13 Depok dengan sampel penelitian 

adalah siswa kelas X. Pengambilan sampel 

dilakukan secara cluster random sampling. 

Dari 10 kelas diambil 2 kelas secara acak 

yaitu terpilih kelas X.6 sebagai kelas 

eksperimen terdiri dari 36 siswa dan X.10 

sebagai kelas kontrol terdiri dari 36 siswa.  

Instrumen tes kemampuan berpikir 

kritis yang digunakan berbentuk soal 

uraian. Dalam penyusunan tes, diawali 

dengan penyusunan kisi-kisi yang 

mencakup kompetensi dasar, indikator, 

aspek yang diukur beserta penilaiannya 

dan nomor butir soal. Sebelum ditetapkan 
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sebagai instrumen penelitian terlebih 

dahulu diadakan uji coba instrumen untuk 

menentukan kelayakannya. Uji instrumen 

tersebut antara lain: uji validitas butir soal; 

uji daya pembeda; uji taraf kesukaran dan 

uji reliabilitas. Berdasarkan hasil 

pengujian instrumen diperoleh 6 butir soal 

yang digunakan untuk tes akhir mengukur 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa.  

Setelah data kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa terkumpul, maka akan 

dilakukan analisis statistik yang meliputi: 

uji normalitas menggunakan rumus uji 

Lilliefors; uji homogenitas menggunakan 

rumus uji-F; uji hipotesis menggunakan 

rumus uji-t. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Data hasil penelitian pada kelompok 

eksperimen dan kontrol disajikan pada 

tabel 1 yang berisikan data skor postes 

kemampuan berpikir ktitis matematis yang 

terdiri dari skor tertinggi, skor terendah, 

skor rata-rata dan standar deviasi. 

 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 

Kelas n 

Skor Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

Skor 

ideal 
                  Me Mo 

Eksperimen 
36 72 

25 60 47,861 9,199 84,637 48,5 60 

Kontrol 23 52 36,055 7,547 56,968 35,5 36 

Tabel 1 memperlihatkan rata-rata skor 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. 

Analisis data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dengan pembelajaran 

menggunakan model problem-based 

learning (pbl) berbantu autograph lebih 

baik daripada pembelajaran konvensional.  

Data kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa pada kelompok 

eksperimen:  

  

Gambar 2. Grafik Histogram dan Poligon  

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Siswa Kelas Eksperimen 

 

Dari grafik pada gambar 2, 

menunjukkan bahwa hasil perolehan siswa 

bervariasi. Banyak siswa yang 

memperoleh skor di atas rata-rata berarti 

kemampuan siswanya pun terlihat cukup 

tinggi dibandingkan dengan siswa kelas 

kontrol. 

Skor kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa pada kelas kontrol 

cenderung lebih rendah. Secara visual, 

penyebaran data kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa pada kelas kontrol  

 

Gambar 3. Grafik Histogram dan Poligon 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Siswa Kelas Kontrol 

 

   

f 



 

157 
 

Dari grafik pada gambar 3, 

menunjukkan bahwa sebanyak 4 orang 

responden yang memperoleh skor 22,5 – 

27,5, sebanyak 9 orang responden 

memiliki skor 27,5 – 32,5, sebanyak 10 

orang responden memiliki skor 32,5 – 

37,5, sebanyak 6 orang responden 

memiliki skor 37,5 – 42,5, sebanyak 4 

orang responden memiliki skor 42,5 – 

47,5, dan sebanyak 3 orang responden 

memiliki skor 47,5 -  52,5.  

Ditinjau dari indikator berpikir kritis 

matematis tersebut, skor persentase rata-

rata pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat dari nilai persentase 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa kelas eksperimen pada gambar 5 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Grafik Persentase Indikator 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Siswa 

 

Berdasarkan gambar 5, menunjukkan 

bahwa skor rata-rata kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas kontrol. 

Berkaitan dengan pengujian uji 

prasyarat terhadap sebaran data yang 

meliputi uji normalitas dan homogenitas 

terhadap data hasil kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal dan 

homogen. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan uji-t. Hipotesis penelitian yang 

diuji adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan kemampuan berpikir kritis 

matematis antara siswa yang diajarkan 

menggunakan model problem-based 

learnig (pbl) berbantu autograph dengan 

siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Rangkuman 

hasil analisis uji-t dapat dilihat pada Tabel 

2.  

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis 

 
Kelas                Kesimpulan 

Eksperimen 
5,9525 1,668 Tolak    

Kontrol 

 

Hasil analisis hipotesis uji-t di atas 

menunjukkan                dan 

            . Berdasarkan kriteria 

pengujian, karena                maka 

   ditolak sehingga hasil penelitian 

signifikan. Hal ini berarti, terdapat 

pengaruh yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis matematis antara kelompok 

siswa yang diajarkan menggunakan model 

problem-based learning (pbl) dengan 

kelompok siswa yang diajarkan dengan 

model pembelajaran konvensional.  

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap 

hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa antara kelompok siswa yang 

diajarkan menggunakan model problem-

based learning berbanttu autograph 

dengan kelompok siswa yang diajarkan 

dengan model pembelajaran konvensional. 

Hasil penelitian menunjukkan         

                  . Peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis 

antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model problem-

based learning (pbl) lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Berdasarkan saran yang dapat 

disampaikan terkait dengan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut. Disarankan 

kepada guru di sekolah, agar dapat 

menerapkan model problem-based 

learning (pbl) berbantu autograph sebagai 

Kelas 

Eksperimen, 

Menginterpr

etasi , 77% 

Kelas 

Eksperimen, 

Menganalisis 

, 70% 

Kelas 

Eksperimen, 

Mengevaluas

i , 63% 

Kelas 

Eksperimen, 

Menginterpr

etasi , 4% 

Kelas 

Kontrol, 

Menginterpr

etasi , 66% Kelas 

Kontrol, 

Menganalisis 

, 39% 

Kelas 

Kontrol, 

Mengevaluas

i , 53% 

Kelas 

Kontrol, 

Menginterpr

etasi , 6% 
Kelas Eksperimen 
Kelas Kontrol 
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salah satu alternatif untuk pembelajaran 

yang inovatif sesuai dengan langkah 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

pada penelitian ini, sehingga siswa tidak 

merasa bosan dalam mempelajari 

matematika sehingga meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan. 

Disarankan kepada peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh pembelajaran 

matematika mernggunakan model 

problem-based learning (pbl) berbantu 

autograph pada bidang ilmu matematika 

atau bidang lainnya yang sesuai, agar 

memperhatikan kendala-kendala yang 

peneliti alami sebagai bahan pertimbangan 

untuk perbaikan dan penyempurnaan 

pelaksanaan penelitian.  
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ABSTRACT 

The study aims to determine whether or not there are differences in students' mathematical reasoning abilities 

with an inductive approach and a deductive approach based on the learner's worksheet. The sample used was 70 

students consisting of 34 students in the experimental class 1 and 36 students in the experimental class 

2.Experientment method is a method used by researchers. Type of research instrument used are essay 

description of 4 valid and reliable questions. The difference in percentage of mathematical reasoning ability in 

both experiments was 0.86%. Hypothesis test is done by t-test with result tresult = 2,5173 > 1,6687 = tcrtis so it can 

be known that H0 is rejected, which means conclusion there is difference of mathematical reasoning ability 

learners use inductive approach and deductive approach based on learners worksheet. 

 

Keywords: Reasoning, Inductive, Deductive, Approach, Worksheets. 

 

A. Pendahuluan 

Pada pembelajaran matematika 

sangatlah erat keterkaitannya dengan 

kemampuan penalaran, karena matematika 

merupakan pelajaran yang tersistematis 

dan materinya pun dapat 

mengembangakan kemampuan penalaran 

seseorang.Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan di SMA Negeri 60 Jakarta 

tanggal 2 Agustus 2016 terlihat bahwa 

kemampuan penalaran matematis peserta 

didik belum berkembang secara utuh. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya 19 dari 

34 peserta didik pada kelas XI MIPA 

tersebut tidak dapat menjawab soal 

kemampuan penalaran dengan 

tuntas.Ketidakmampuan peserta didik 

dalam hal ini tergolong sedang dalam 

menganalisa suatu soal, peserta didik juga 

kurang paham untuk memanipulasi dengan 

baik. Obeservasi dilakukan dengan cara 

peneliti mengikuti dan mengamati proses 

pembelajaran pada saat jam  pelajaran 

guru matematika berlangsung.Hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nola Febrianti yang menunjukan 

bahwa kenyataannya peserta didik kelas 

XI IPS yang berada di MAN 1 Model 

Bukit Tinggi yang sebelum  diberikannya 

treatment menyatakan kemampuan  

 

penalaran peserta didik tersebut masih 

rendah.Dari penelitian Nola, menunjukkan 

bahwa pada  jenjang pendidikan di kelas 

MIPA atau pun IPS dalam hal kemampuan 

penalaran peserta didik masih tergolong 

belum berkembang secara 

efektif.kemampuan penalaran juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor cara 

mengkonstruktifkan pemahaman peserta 

didik dalam memecahkan masalah 

matematika(Febrianti, 2014). Kemampuan 

peserta didik dalam mengolah informasi 

yang akan mereka terapkan dalam 

memecahkan masalah itulah dapat 

memberikan perbedaan yang mungkin 

terjadi.Dalam hal ini kemampuan 

mengolah informasi yang dimaksudkan 

yaitu dengan pendekatan induktif dan 

pendekatan deduktif. Suatu proses belajar 

akan lebih mudah diingat lama oleh 

peserta didik apabila adanya latihan-

latihan soal yang tersusun secara 

sistematis. Pelaksanaannya pun haruslah 

secara berkala dan pada intensitas yang 

sering supaya peserta didik terbiasa.Salah 

satu langkah yang dapat disandingkan 

dengan kedua pendekatan ini yaitu dengan 

pemberian lembar kerja peserta didik atau 

mailto:tianisabrina@gmail.com
mailto:dr_andi_sessu@yahoo.com
mailto:supiat@uhamka.ac.id


ISSN: 2476-8898 Seminar Nasional 
Vol. 1, Oktober 2017 Matematika UHAMKA 

 

160 
 

yang dapat disingkat menjadi Lembar 

Kerja Peserta Didik. 

Menurut Mulyasa, bahwa kompetensi 

menunjuk kepada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

memalui pembelajaran dan pelatihan 

(Mulyasa, 2013).Kebisaan seseorang yang 

dimiliki sejak lahir dan dapat menjadi 

mahir jika dilatih secara terus-menerus 

untuk memudahkannya dalam melakukan 

suatu kegiatan untuk bertindak, supaya 

menghasilkan hal yang ingin dicapai. 

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

adalah suatu kebisaan seseorang yang 

dimiliki sejak lahir dan dapat menjadi 

mahir jika dilatih secara terus-menerus 

untuk memudahkannya dalam melakukan 

suatu kegiatan untuk bertindak, supaya 

menghasilkan hal yang ingin dicapai. 

Terjemahan dari penalaran adalah 

reasoning. Copi menyatakan bahwa 

“Reasoning is a special kind of thinking in 

which inference takes place, in which 

conclusion are drawn from premises” 

(Shadiq, 2014). Suatu proses berpikir 

untuk mendapatkan kesimpulan 

berdasarkan peryataan-pernyataan yang 

benar atau yang disebut sebagai 

premis.Menurut Kraf dalam Ruslan, 

penalaran merupakan proses berpikir yang 

berusaha menghubung-hubungkan fakta-

fakta atau evidensi-evidensi yang 

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan 

(Ruslan, 2013). Penalaran yaitu proses 

untuk menyimpulkan suatu permasalahan 

guna mendapatkan solusi. 

Menurut Wina Sanjaya, “Pendekatan 

dapat diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran” (Sanjaya, 2013).Pada 

hakikatnya pada pendekatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru yakni 

menjelaskan materi belajar secara 

sistematis yang nantinya dapat 

konkonstruksikan pemahaman atau 

presepsi peserta didik.Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui terdapat atau 

tidaknya perbedaan hasil belajar 

matematika peserta didik dengan 

penggunaan pendekatan induktif dan 

pendekatan deduktif yang berbasis LKPD. 
 

B. Metode 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimen yang termasuk 

jenis Pre-Experiment Design. Menurtut 

Suharsimi Arikunto, metode pre-

eksperimen sering kali dipandang sebagai 

eksperimen yang tidak 

sebenarnya(Suharsimi, 2013).Pada motede 

ekperimen ini termasuk eksperimen yang 

belum sesungguhnya.Faktor yang 

membuat metode eksperimen ini belum 

menjadi yang sebenarnya adalah karena 

adanya variabel luar yang ikut 

berpengaruh. 

Desain eksperimen pada penelitian ini 

termasuk desain satu variabel bebas, yakni 

desain pre-eksperimen dengan jenis 

perbandingan kelompok statik.Kelas 

penelitian diberikan perlakuan yang 

berbeda, yaitu pada kelas eksperimen 1 

diberi pendekatan induktif berbasis LKPD 

dan pada kelas eksperimen 2 diberi 

pendekatan deduktif berbasis LKPD.Data 

hasil penelitian diperoleh menggunakan 

metode tes tertulis dengan instrumen soal 

tes yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan penalaran peserta didik. 

Rancangan penelitian sebagai berikut: 

 

   O 

   O 

 

Gambar 1 

Desain Penelitian 

Keterangan: 

   : Perlakuan menggunakan Pendekatan 

Induktif Berbasis LKPD 

   : Perlakuan menggunakan Pendekatan 

Deduktif Berbasis LKPD 

O :Tes akhir untuk mengukur 

kemampuan penalaran matematis 

pesertadidik 

 : Subjek tidak dipilih secara acak 

 
Terdapat 4 indikator kemampuan 

penalaran matematis yang digunakan. 
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Tabel 1 

Indikator KemampuanPenalaran 

Matematis 
No. Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

1 Mampu memanipulasi matematika. 

2 
Mampu menyajikan pernyataan matematika 
secara tertulis dan gambar. 

3 Mampu menarik kesimpulan dari pernyataan. 

4 
Mampu memperkirakan jawaban atau 

kesimpulan serta proses penyelesaiannya. 

Soal uraian yang diberikan kepada 

peserta didik digunakan untuk mengukur 

perbedaan kemampuan penalaran 

matematis peserta didik selama proses 

pembelajaran yang telah dilakukan pada 

masing-masing kelas 

eksperimen.Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis uji validitas soal uji coba 

instrumen diperoleh 4 butir soal 

validdiperoleh dengan klasifikasi sukar 

sebanyak 3 butir soal dan 1 butir soal 

dengan klasifikasi sedang.Instrumen yang 

digunakan reliabel. 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Dijelaskan hasil analisis yaitu; uji 

kesetaraan, uji prasyarat, uji hipotesis dan 

pembahasan hasil dari penelitian. 

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan 

distribusi normal kelas eksperimen 1 pada 

taraf signifikan 0,05 atau 5% dan jumlah 

peserta didik sebanyak 34 orang. 

DidapatLhitung=(0,08)<(0,15)=Ltabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa data pada kelas 

eksperimen 1 berdistribusi 

normal.Berdasarkan hasil dari analisis 

perhitungan distribusi normal kelas 

eksperimen 2 pada taraf signifikan 0,05 

dan jumlah peserta didik sebanyak 36 

orang, didapat Lhitung=(0,07)<(0,14)=Ltabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa data pada 

kelas eksperimen 2 juga berdistribusi 

normal.Berdasarkan hasil perhitungan, 

harga Fhitung sebesar 1,40 terletak diantara 

0,56 dan 1,76 (0,56 < 1,40 < 1,76 ) pada 

taraf signifikan sebesar 0,05. Maka dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelas tersebut memiliki varians yang 

sama atau memiliki varians homogen. 

Hasil pengujian persyaratan analisis 

yang meliputi uji homogenitas dan uji 

normalitas diketahui bahwa kedua kelas 

berada pada distribusi normal dan kondisi 

yang homogen, sehingga dapat dilanjutkan 

dengan uji hipotesis penelitian 

menggunakan uji-t diperoleh nilai 

                        .Dengan 

demikian,    ditolak pada taraf 

signifikansi 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan penalaran matematis peserta 

didik dengan pendekatan induktif dan 

pendekatan deduktif berbasis LKPD di 

SMAN 60 Jakarta. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh dari data penelitian hasil 

kemampuan penalaran matematis peserta 

didik kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2, dinyatakan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2 

Data Setelah Perlakuan 
Keterangan K.E 1 K.E 2 

Peserta Didik 34 36 

Skor Tertinggi 52 54 

Skor Terendah 36 33 

Mean 46,17 43,96 

Modus 45 45 dan 47 

Varians 12,57 17,64 

Simpangan Baku 3,54 4,20 

Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwa 

kelas eksperimen 1 memiliki jumlah 

peserta didik sebanyak 34 orang dengan 

skor tertinggi 52 poin dan skor terendah 36 

poin serta rata-ratanya sebesar 46,17. 

Sementara, pada kelas eksperimen 2 

memiliki jumlah peserta didik 36 orang, 

dengan skor tertinggi 54 poin dan skor 

terendah 33 poin serta rata-ratanya sebesar 

43,19. 

Hasil penelitian kelas eksperimen 1 

dapat dipaparkan dalam bentuk daftar tabel 

distribusi frekuensi yang dinyatakan 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Daftar Distribusi FrekuensiHasil 

Kemampuan Penalaran MatematisPeserta 

DidikKelas Eksperimen 1 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 hasil distribusi 

frekuensi kemampuan penalaran 

matematis peserta didik kelas eksperimen 

1 tersebut dapat pula disajikan dalam 
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bentuk histogram dan poligon, 

berikutgambarnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Histogram dan Poligon Kemampuan 

Penalaran Matematis Peserta Didik 

Distribusi Frekuensi Kelas Eksperimen 1 
 

Pada grafik dan tabel yang disajikan 

dapat dilihat bahwa peserta didik dominan 

memperoleh skor hasil kemampuan 

penalaran matematis peserta didik antara 

45–47 sebanyak 13 peserta didik atau 

sebesar 38,24%. Skor tertinggi pada 

rentang 51–53 sebanyak 2 peserta didik 

atau sebesar 5,88%. Sementara skor 

terendah terletak pada rentang 36–38 

sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 

2,94%. 

Hasil penelitian kelas eksperimen 2 

dapat dipaparkan dalam bentuk daftar tabel 

distribusi frekuensi yang dinyatakan 

sebagai berikut: 

Tabel 4 

Daftar Distribusi FrekuensiHasil 

Kemampuan Penalaran Matematis Peserta 

DidikKelas Eksperimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 hasil distribusi 

frekuensi kemampuan penalaran 

matematis peserta didik kelas eksperimen 

2 tersebut dapat pula disajikan dalam 

bentuk histogram dan poligon, berikut 

adalah gambarnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Histogram dan Poligon 

KemampuanPenalaran Matematis Peserta 

Didik Distribusi Frekuensi Kelas 

Eksperimen2 
 

Pada grafik dan tabel yang disajikan 

dapat dilihat bahwa peserta didik dominan 

memperoleh skor hasil kemampuan 

penalaran matematis peserta didik antara 

45–48 sebanyak 15 peserta didik atau 

sebesar 41,67%. Skor tertinggi pada 

rentang 53–56 sebanyak 1 peserta didik 

atau sebesar 2,78%. Sementara skor 

terendah terletak pada rentang 33–36 

sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 

2,78%.  

Penelitian ini terdapat dua kelas yaitu 

kelas ekperimen 1 dan kelas eksperimen 

2.Yang dimana kelas XI MIPA 3 sebagai 

kelas eksperimen 1 dengan proses belajar 

menggunakan pendekatan induktif 

berbasis LKPD sebanyak 34 peserta didik 

dan kelas XI MIPA 4 sebagai kelas 

eksperimen 2 dengan  proses belajar 

menggunakan pendekatan deduktif 

berbasis LKPD sebanyak 36 peserta didik. 

Proses belajar di kelas eksperimen 1 

menggunakan pendekatan induktif, diawali 

dengan memberikan penjelasan mengenai 

peta konsep pada pokok bahasan program 

linier. Dan selanjutnya menyampaikan 

tujuan pembelajaran.Tahap selanjutnya 

guru menyajikan contoh-contoh spesifik 

dari konsep.Peserta didik dibimbing agar 

dapat menanggapi serata menyusun 

jawaban sementara yang bersifat umum 

berdasarkan penalarannya, dan kemudian 

berdiskusi mengerjakan LKPD dalam 

kelompoknya masing-masing.Selanjutnya 

peserta didik maju menjelaskan hasil 

diskusinya dan memberikan kesimpulan 

kmengenai konsep atau aturan umum pada 

materi tersebut. 
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Pembelajaran di kelas eksperimen 2 

menggunakan pendekatan deduktif, 

mulanya guru menyajikan aturan, prinsip 

yang berifat umum, lengkap dengan 

definisi  dan contoh-contohnya, kemudian 

peserta didik dibimbing agar dapat 

menyusun hubungan  antara keadaan 

khusus dengan aturan prinsip umum. 

Langkah selanjutnya yaitu  siswa 

berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 

dengan kelompoknya masing-masing yang 

terdiri dari 2 peserta didik, dan diakhiri 

dengan menyimpulkan hasil diskusi 

mereka. 

Tes kemampuan penalaran matematis 

peserta didik pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 dikerjakan secara 

individu.Berdasarkan hasil jawaban 

peserta didik terdapat peserta didik yang 

sudah dapat menguasai pernalaran 

matematis, namun tidak dipungkiri juga 

bahwa terdapat pula peserta didik yang 

belum sepenuhnya menguasai. 

Tabel 5 

Rekapitulasi Tes KemampuanPenalaran 

Matematis Peserta Didik 

Kelas 
Skor 

Ideal 
Rerata Skor Presentase 

E. 1 
56 

46,17 82,46% 

E. 2 43,69 81,60% 

Berdasarkan tabel 5 dijelaskan bahwa 

rata-rata skor kelas eksperimen 1 sebesar 

46,17 atau sebesar 82,46%. Sedangkan 

pada kelas eksperiemn 2, rata-rata skornya 

sebesar 43,69 atau sebesar 81,60%. 

Terlihat bahwa rata-rata kemampuan 

penalaran matematis kelas eksperimen 1 

lebih unggul daripada kelas eksperimen 2. 
 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa perhitungan rata-rata 

kemampuan penalaran matematis peserta 

didik di SMAN 60 Jakarta dengan 

menggunakan pendekatan induktif 

berbasis LKPD lebih unggul dibandingkan 

pendekatan deduktif berbasis LKPD 

karena dalam proses pembelajaran peserta 

didik mampu mengembangkan 

penalarannya untuk menentukan suatu 

bentuk umum atau prinsip pada materi 

pembelajaran tersebut secara pribadi. 

Antusias peserta didik sangat tinggi dalam 

proses pembelajaran pada kelas yang 

menggunakan pendekatan induktif. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan penalaran 

matematis peserta didik dengan 

pendekatan induktif dan pendekatan 

deduktif berbasis LKPD.Bagian ini 

menyajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian secara ringkas disertai dengan 

saran-saran yang ditujukan untuk peneliti 

selanjutnya atau para pembaca secara 

umum. 
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ABSTRACT 

The research was held at 110 Junior High School South Jakarta in VII class at the odd semester of the school 

year 2016/2017. The method used is Method of pre-experiment. The technique of sampling using cluster 

random sampling. The samples of this research are 72 students consist of 36 from experiment class and 36 from 

control class. The instrument of retrieval data using written essay test. The validity test by using product 

moment there are 11 valid questions. Reliability test result is reliable. Data are normally distributed and 

homogeny. Hypothesis testing is done using t-test with a significance level of 5% and obtained it means reject . 

So this means there is the influence of the uing Two Stay Two Stray Model to the Student’s Ability of 

Mathematical Understanding Concept Aided Props. 

 

Keywords: Student’s Mathematical Understanding Concept Ability 

 

A. Pendahuluan 

Dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, pendidikan 

merupakan faktor prioritas yang perlu 

dibangun dan ditingkatkan mutunya. 

Untuk itu langkah yang efisien dalam 

memperbaiki perilaku siswa adalah 

melalui peningkatan kualitas pendidikan. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

yang ada di Indonesia dapat tercermin 

pada penguasaan materi khusunya pada 

salah satu cabang ilmu yakni matematika. 

Matematika berperan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan suatu 

negara, sehingga pembelajaran matematika 

di sekolah merupakan prioritas dalam 

pembangunan pendidikan. Dilihat dari 

pentingnya matematika untuk dipelajari, 

maka siswa harus bersungguh-sungguh 

dalam belajar di sekolah. Walaupun 

demikian fakta yang ada di sekolah cukup 

bertolak belakang. Matematika justru 

dijadikan mata pelajaran yang seringkali 

diacuhkan oleh siswa yang mengakibatkan 

proses belajar siswa pada pelajaran 

matematika menjadi rendah. 

Berdasarkan data PISA (Program for 

International Student Assesment) pada 

tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia 

berada pada peringkat 62 dari 70 

negara.(OECD. 2016) Hal yang sama 

yakni tahun 2015, TIMSS (Trends in 

Mathematics and Science Study) 

menempatkan siswa Indonesia pada urutan 

ke 44 dari 49 negara dengan nilai rata-rata 

untuk kemampuan matematika secara 

umum adalah 397. (IEA. 2015) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Susanto, pada Mei 2017 

bahwa data nilai ulangan harian 

menunjukkan bahwa seluruh peserta didik 

kelas VIII A sampai E MTs N 1 Pringsewu 

yang berjumlah 186, peserta didik yang 

mendapat nilai di bawah 75 berjumlah 142 

peserta didik atau sebanyak 76,34%, dan 

yang mendapat nilai di atas 75 berjumlah 

44 peserta didik atau sebanyak 23,65% dan 

dinyatakan tuntas KKM. (Susanto, 2017). 

Sejalan dengan hal tersebut ternyata 

berdasarkan hasil dari penelitian yang 

dipublikasikan oleh Rusyda dan Sari pada 

Maret 2017 bahwa hasil ulangan harian 

siswa yang diberikan guru merupakan soal 

pemahaman konsep matematis yang rutin 

hanya 2 kelas dari 8 kelas yang memiliki 

presentase lebih dari 50% yaitu kelas VII 3 

dan VII 6 sebesar 54,45% dan 51,43%. ( 

Rusyda dan Sari, 2017) . 

Pembelajaran pada matematika 

dilakukan dengan memperhatikan urutan 

konsep dimulai dari yang paling sederhana 
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menuju yang paling kompleks. 

Pembelajaran matematika tidak dapat 

dicapai jika hanya melalui hafalan, latihan 

pengerjaan soal yang bersifat rutin serta 

proses pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Oleh karena itulah, diperlukan model 

pembelajaran yang sesuai untuk mengubah 

dari situasi guru mengajar menjadi situasi 

siswa belajar dan mendorong siswa untuk 

senang belajar matematika. Model 

pembelajaran yang diharapkan agar siswa 

dapat memahami konsep matematika 

dengan baik yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray. Dengan 

menerapkan model pembelajaran ini akan 

mengubah citra negatif matematika yang 

banyak siswa mengatakan pelajaran yang 

sulit dan membosankan. Selain dengan 

model pembelajaran bisa dibantu dengan 

alat peraga, pelajaran matematika yang 

bersifat abstrak akan terbantu dengan 

menggunakan alat peraga, hal ini 

dikarenakan belajar dengan menggunakan 

alat peraga akan membuat peserta didik 

melakukan sesuatu dalam kegiatan 

pembelajarannya. Berdasarkan masalah 

yang telah dirumuskan, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui terdapat atau 

tidaknya pengaruh penggunaan model two 

stay two stray terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa 

berbantuan alat peraga. 

 

B. Metode 

Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode Pre-

eksperimen, karena dalam penelitian ini 

ada 2 kelompok yang dibandingkan dan 

diberikan perlakuan yang berbeda. Desain 

penelitian ini menggunakan perbandingan 

kelompok yang melibatkan paling tidak 

dua kelompok kelas yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok kelas eksperimen diberikan 

perlakuan dengan model two stay two 

stray dan kelompok kelas kontrol yang 

tidak diberi perlakuan dengan model two 

stay two stray. Secara sederhana desain 

penelitian dapat ditunjukkan pada Gambar 

1 

X O 

 

O 

Gambar 1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

X : Perlakuan pada kelompok 

eksperimen yang diajar dengan 

model two stay two stray 

berbantuan alat peraga 

O : Kemampuan pemahaman konseP 

matematis siswa 

 : Subjek tidak dipilih secara acak 

Terdapat 7 indikator kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang 

digunakan: (1) Menyatakan ulang sebuah 

konsep, (2) Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, (3) Memberikan contoh dan 

bukan contoh dari suatu konsep, (4) 

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, (5) 

Mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup suatu konsep, (6) Menggunakan, 

memanfaatkan dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu, (7) Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma pemecahan 

masalah. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur pemahaman konsep matematika 

pada pokok bahasan segiempat dan 

segitiga adalah tes uraian sebanyak 14 

soal. Penyusunan tes diawali dengan 

pembuatan kisi-kisi soal, kemudian 

dilanjutkan dengan pembuatan soal. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis uji 

validitas soal uji coba instrumen diperoleh 

11 butir soal yang valid. Instrumen yang 

digunakan reliabel. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah sampel yang diteliti berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas juga dilakukan sebagai uji 

persyaratan untuk melakukan analisis 

selanjutnya yaitu uji homogenitas. Untuk 

melakukan uji normalitas ini menggunakan 

uji Lilliefors dengan taraf signifikansi 

      . 
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Uji homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data sampel berasal 

dari populasi yang variansnya sama 

(homogen). Setelah itu dilakukan hipotesis 

dengan uji-t. Berdasarkan pengujian 

hipotesis dengan uji-t dan menghasilkan 

ditolaknya yang berarti terdapat pengaruh 

penggunaan model two stay two stray 

terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Data instrumen tes digunakan untuk 

mengetahui adanya pengaruh kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

Adapaun analisis deskriptif data hasil 

instrumen tes kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif Data Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis 
Statistika Kelas 

Eskperimen 

Kelas Kontrol 

N 36 36 

Mean 32,03 25,67 

Median 33,09 27,79 

Modus 33,79 29,38 

Varians 26,37 36,51 

Standar Deviasi 5,14 6,04 

Skor Minimum 16 9 

Skor Maksimum 41 37 

Skor Ideal 44 44 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata skor kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas eksperimen adalah 

32,03 dan rata-rata skor kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa kelas 

kontrol adalah 25,67. Sementara itu 

varians untuk kelas eksperimen adalah 

26,37 dengan standar deviasi 5,14 

sedangkan varians untuk kelas kontrol 

adalah 36,51 dengan standar deviasi 6,04. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – 

rata nilai kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas eksperimenlebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Namun 

demikian untuk meyakinkan apakah 

hipotesis benar atau tidak, akan diuji 

secara matematis dengan pemaparan 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Daftar Distribusi Frekuensi Skor 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Kelas Ekperimen dan 

Kelas Kontrol 

Interval 
Nilai 

Tengah 

Batas 

Nyata 

Frekuensi 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

9 – 13 11 8,5 – 

13,5 

0 2 

14 – 18 16 13,5 – 

18,5 

1 3 

19 – 23 21 18,5 – 

23,5 

2 6 

24 – 28 26 23,5 – 

28,5 

3 12 

29 – 33 31 28,5 – 

33,5 

13 12 

34 – 38 36 33,5 – 

38,5 

15 1 

39 – 43 41 38,5 – 

43,5 

2 0 

Berdasarkan Tabel 2 hasil 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dibuat grafik poligon 

seperti Gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Poligon Distribusi Frekuensi 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Dari Tabel 2 dan Gambar 1 terlihat 

sebagian besar siswa memperoleh skor 

hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa pada rentang 38,5 – 43,5 

sebanyak 2 siswa pada kelas eksperimen 

dan sebanyak siswa 0 pada kelas Kontrol. 

Paling banyak siswa memperoleh pada 

rentang nilai 33,5 – 38,5 sebanyak 15 

siswa pada kelas eksperimen dan pada 

rentang 23,5 – 28,5 & 28,5 – 33,5 

sebanyak 12 siswa. Paling sedikit siswa 

memperoleh pada rentang nilai 8,5 – 13,5 

sebanyak 0 siswa pada kelas eksperimen 

dan pada rentang 38,5 – 43,5 sebanyak 0 

siswa pada kelas kontrol. 
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Dari hasil perhitungan diperoleh 

harga             . Harga        pada 

taraf signifikan        untuk      

adalah 0,14. Karena              

            , maka    diterima dan dapat 

disimpulkan bahw data sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Kelas                    Kesimpulan 

Eksperim

en 

36 

0,0

5 

0,14 0,15 Data 

Berdistribusi 

Normal 

Kontrol 36 0,11 0,15 Data 

Berdistribusi 

Normal 

Uji homogenitas dua varians antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan dengan uji Fisher. Dari hasil 

perhitungan homogenitas diperoleh nilai 

            . Untuk        dengan 

dk pembilang = 35 dan dk penyebut = 35, 

berdasarkan tabel F diketahui harga 

                          , karena 

                          maka    

diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa varians kedua kelas 

homogen. 

Tabel 4 

Hasil Uji Homogenitas Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Kelas   
Varia

ns 

F 
Kesimpul

an 
Hitu

ng 

Tab

el 

Eksperim

en 

3

6 

26,37 

1,39 1,76 

Eksperim

en 

Konrol Kontrol 3

6 

36,51 

Berdasarkan nilai data kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa kelas 

eksperimen memperoleh skor rata-rata 

32,03 dan simpangan baku 26,37 

sedangkan untuk kelas kontrol 

memperoleh nilai rata – rata 25,67 dan 

simpangan baku 36,51. Untuk mengetahui 

apakah perbedaan rata – rata tersebut 

disebabkan akibat perbedaan atau karena 

kebetulan, maka perlu dilakukan analisis 

lebih lanjut. 

Tabel 5 

Rata – rata Simpangan Baku Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Kelas Jumlah 

Siswa 

Mean Simpangan 

Baku 

Eksperimen 36 32,03 26,37 

Kontrol 36 25,67 36,51 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh nilai                   

       yang menyebabkan    ditolak dan 

   diterima. Maka dapat diartikan rata-

rata kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada rata-rata kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa 

kelas kontrol, sehingga terdapat pengaruh 

penggunaan model two stay two stray 

terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa berbantuan alat peraga 

di SMP Negeri 110 Jakarta. 

Tabel 6 

Hasil Uji-  

Uji-  Kesimpulan 

               Tolak    
4,81 1,67 

Berdasarkan    pengujian    hipotesis 

dengan uji-  dan menghasilkan  ditolaknya 

yang   berarti   terdapat   pengaruh 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa.  Besar  pengaruh  dapat  

diuji  dengan menggunakan uji Effect Size. 

Dari hasil pengujian effect Size diperoleh 

ES = 1,05. Dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh penggunaan model two stay two 

stray berbantuan alat peraga terhadap 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa tergolong tinggi. 

Tabel 7 

Hasil Uji Pengaruh 
Kelas Rata – 

rata Skor 

Effect 

Size Skor 

Kriteria 

Eksperimen 32,03 
1,05 Tinggi 

Kontrol 25,67 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang sudah dipaparkan pada 
bab IV, skor kemampuan pemahaman 

konsep siswa kelas yang diberikan 
perlakuan dengan model two stay two 
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stray berbantuan alat peraga memiliki 
rata-rata sedangkan skor 
kemampuan pemahaman konsep siswa 
kelas yang tidak diberikan perlakuan 
dengan model two stay two stray 

berbantuan alat peraga memiliki rata-rata 

25,67. Hasil uji hipotesis menggunakan 
uji-t sebelum perlakuan menunjukkan 

             , setelah diberikan 

perlakuan menjadi              , hal 

tersebut menujukkan bahwa model two 

stay two stray berbantuan alat peraga 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa mengenai bangun datar 
segiempat dan segitiga terutama untuk 

indikator mengembangkan syarat perlu 
atau syarat cukup suatu konsep dan 
indikator menggunakan, memanfaatkan, 
dan memilih prosedur atau operasi 
tertentu, namun persentase terendah 
adalah indikator menyatakan ulang 

sebuah konsep. Hal ini bisa kita lihat dari 
besarnya pengaruh berdasarkan 

perhitungan effect size adalah 1,05. 
Dengan demikian model two stay two 
stray berbantuan alat peraga berpengaruh 

lebih efektif terhadap kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa 

dibandingkan dengan yang tidak diajarkan 

menggunakan model  two stay two 
stray berbantuan alat peraga. 
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ABSTRACT 

The research is to know whether any correlation between communicative character and the student’s 

mathematical understanding concept ability. Hypothesis which is proposed that any correlation communicative 

character and student’s mathematical understanding concept. This research at SMP Negeri 179 Jakarta 

2016/2017. The research using survey method by correlation techniques. The hypothesis uses the correlation 

analyzis of product moment is low category, it means there are 13,4% contribution the communicative character 

with the student’s mathematical understanding concept. And then the significance of correlation test is done by 

using t-students it is found that t
result 

greater than t
tablel

, it means that the result of this research is that there is 

correlation communicative character with the student’s mathematical understanding concept. 

  

Keywords: Communicative Character, Mathematical Understanding Concept 

 

 

A. Pendahuluan

Dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa terdapat 18 nilai karakter  yang 

perlu ditanamkan kepada peserta didik 

yang bersumber dari agama, pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut 

18 nilai karakter yang harus dikembangkan, 

yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial dan 

tanggung jawab. (Kemdiknas, 2010).  

Menurut Sunarta dalam (Syarbini, 

2012) karakter dapat diartikan sebagai ciri 

khusus dari struktur dasar kepribadian 

seseorang (watak). Ketika siswa 

berinteraksi dengan lingkungan 

disekelilingnya, maka perubahan terhadap 

diri dan perilaku melekat pada diri siswa. 

Perubahan yang terdapat pada diri siswa 

tersebut, akan membentuk suatu 

kepribadian dan watak yang berbeda 

dengan siswa lain. Dari 18 nilai-nilai 

Karakter diatas salah satu yang penting 

adalah karakter komunikatif. (Elfindri, dkk, 

2012) Karakter komunikatif ini 

menunjukan kemampuan seseorang dalam 

menyampaikan ide atau buah pikiran  

kepada orang lain.  Karakter komunikatif 

ini dapat dijadikan alat ukur untuk 

mengukur keberhasilan siswa dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi antara 

siswa dan guru. 

Tujuan dari karakter komunikatif 

adalah terjadinya pertukaran informasi 

kepada orang lain seperti siswa dengan 

siswa dan siswa dengan guru, untuk itu 

karakter komunikatif sangat penting dilatih 

untuk keberhasilan siswa dalam belajar 

terutama dalam belajar matematika. 

Kemampuan komunikasi sangat 

mendukung siswa dalam memahami 

konsep karena siswa memiliki kemampuan 

untuk merasakan dan mengenali berbagai 

masalah. Tujuan pembelajaran matematika 

salah satunya yaitu siswa dapat memahami 

suatu konsep.  Siswa mengetahui suatu 

pemahaman konsep apabila siswa diberi 

kesempatan untuk terlibat langsung dalam 

proses belajar. Tujuan dari keterlibatan 

secara langsung adalah agar siswa 

merasakan, mengenali dan mengingat serta 

memahami pelajaran yang sedang 

dipelajari, sehingga mampu memahami dan 
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menyelesaikan masalah pada saat 

pembelajaran.  

Menurut (Robins dalam Ramli, 2014) 

kata kemampuan dalam bahasa ingris 

(capability) mempunyai padanan kata 

dengan istilah (ability) yang berarti 

(kesanggupan, kecakapan, kekuatan, dan 

kekayaan). Siswa dapat melakukan suatu 

hal apabila didasari oleh dorongan dari 

berbagai pihak seperti dorongan dari guru 

dan orang tua sehingga siswa mampu 

memiliki suatu kekuatan dan keahlian 

untuk melakukan suatu perbuatan. 

(Sardiman, 2014), Pemahaman atau 

comprehension dapat diartikan menguasai 

sesuatu dengan pikiran. Siswa menguasai 

suatu masalah setelah memahami dan 

meneliti dengan baik terhadap apa saja 

yang ia hadapi, sehingga siswa mampu 

memikirkan cara-cara penyelesaian dari 

masalah tersebut setelah mengenal berbagai 

macam kendala yang ada.   

Pemahaman konsep dapat didukung 

oleh adanya sifat yang dimiliki oleh siswa 

itu sendiri. Sifat tersebut, seperti 

mempunyai kemampuan berkomunikasi 

yang baik, mampu menciptakan suasana 

belajar yang nyaman, berinteraksi langsung 

kepada guru dan siswa yang lain pada saat 

belajar, sehingga kemampuan dasar dalam 

pemahaman konsep tertanam langsung 

pada diri siswa. 

Karakter komunikatif menunjukan 

kemampuan seseorang dalam 

menyampaikan ide–idenya atau buah 

pikiran kepada orang lain dan mampu 

menerima informasi yang disampaikan oleh 

orang lain, dan dapat direspon dengan 

tepat. Data karakter komunikatif siswa 

diambil dari Angket yang dibuat khusus 

sesuai dengan indikator dari (Sumarmo, 

2011). Maka indikator yang penting  

karakter komunikatif yaitu; (1) siswa 

menggunakan bahasa yang santun pada saat 

belajar matematika; (2) berkomunikasi 

secara jelas dan tepat; (3) mengenal notasi 

dan bahasa matematika dengan tepat; (4) 

membuat model matematika; (5) 

menyajikan informasi; (6) menjalin 

kerjasama dalam memahami matematika. 

Karakter komunikatif dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan skala Likert 

(Sugiyono, 2016). Setiap item bernilai 

1(satu) sampai 4 (empat) sesuai dengan 

tingkat jawabannya.   

 

Tabel 1 

Skala penilaian karakter komunikatif 
 

Penilaian  

jawaban  

Bobot 

skor 

pernyataa

n positif  

Bobot skor 

pernyataan 

negatif 

SL (Selalu) 4 1 

S ( Sering) 3 2 

K ( kadang–kadang ) 2 3 

TP ( tidak pernah) 1 4 

 

Kemampuan pemahaman konsep 

matematis adalah tingkat kesanggupan 

siswa dalam memperhatikan, memahami, 

mengerti, bahkan mampu menjelaskan 

kembali materi yang telah dipelajari 

kemudian hasilnya dinyatakan dengan skor 

yang diperoleh melalui tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika dengan pokok bahasan balok 

dan kubus sesuai indikator yang telah 

ditentukan. Alat ukur yang digunakan 

untuk pembuatan instrumen  pada 

kemampuan pemahaman konsep matematis 

yang bersumber dari (Shadiq, 2009) yaitu: 

(1) siswa mampu menyatakan ulang suatu 

konsep; (2) mengklasiifkasikan objek–

objek menurut sifat–sifat tertentu; (3) 

memberi contoh dan non contoh dari 

konsep; (4) menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis; (5) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma 

dalam pemecahan masalah pada materi 

kubus dan balok. Kemampuan pemahaman 

konsep siswa dinilai berdasarkan indikator 

penilaian dapat dilihat dari tabel berkut 

(Mawaddah & Miranti, 2016)  
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Tabel. 2 

Pedoman penskoran 
Indikator  Keterangan  Skor 

Siswa mampu 

menyatakan 

ulang suatu 

konsep 

 

Jawaban kosong  0 

Tidak dapat 

menyampaikan 

indikator yang 

dimaksud  

1 

Memenuhi indikator 

tetapi masih banyak 

kesalahan  

2 

Memenuhi indikator 

tetapi ada sedikit 

kesalahan 

3 

Menyampaikan sesuai 

indikator  

4 

Siswa dapat 

mengklasifikasi 

objek-objek 

tertentu 

 

Jawaban kosong  0 

Siswa tidak dapat 

mengklasifikasi objek-

objek tertentu 

1 

Siswa dapat 

mengklasifikasi objek-

objek tertentu tetapi 

masih banyak 

kesalahan  

2 

Siswa dapat 

mengklasifikasi objek-

objek tertentu tetapi 

ada sedikit kesalahan 

3 

Siswa dapat 

mengklasifikasi objek-

objek tertentu dengan 

tepat. 

4 

Siswa dapat  

memberi contoh 

dan non contoh 

dari konsep 

 

Jawaban kosong  0 

Siswa Tidak dapat 

memberikan contoh 

dan non contoh  dari 

konsep  

1 

Siswa dapat 

memberikan contoh 

dan non contoh dari 

konsep tetapi masih 

banyak kesalahan  

2 

Siswa dapat 

memberikan contoh 

dan non contoh dari 

konsep tetapi ada 

sedikit kesalahan 

3 

Memberikan contoh 

dan non contoh dari 

konsep dengen tepat 

4 

Siswa dapat 

menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis  

Jawaban kosong  0 

Siswa Tidak dapat 

menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis  

1 

Siswa dapat  

menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

2 

representasi matematis 

tetapi masih banyak 

kesalahan  

Siswa dapat 

menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

tetapi ada sedikit 

kesalahan 

3 

Siswa dapat 

menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

dengan tepat 

4 

Siswa dapat 

mengaplikasikan 

konsep atau 

algoritma dalam 

pemecahan 

masalah  

Jawaban kosong  0 

Siswa tidak dapat 

mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah 

1 

Siswa dapat 

mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah  tetapi masih 

banyak kesalahan  

2 

Siswa dapat 

mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah  tetapi ada 

sedikit kesalahan 

3 

Siswa dapat  

mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah dengan tepat 

4 

 

B. Metode 

Metode yang digunakan adalah metode 

survei dengan tehnik korelasi, yaitu 

mencari hubungan karakter komunikatif 

dengan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Data hasil karakter 

komunikatif dikumpulkan dengan cara 

diberikan angket dan data kemampuan 

pemahaman konsep matematis 

dikumpulkan dengan tes pada materi kubus 

dan balok. Kemudian kedua data tersebut 

dihitung dengan menggunkan korelasi 

product moment (r) untuk mengetahui 

hubungan kedua variabel (Arikunto, 2010). 

Subjek dalam penelitian ini untuk data uji 

validitas adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 91 Jakarta, sedangkan subjek untuk 

penelitian adalah siswa SMP Negeri 179 
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Jakarta. Teknik  pengumpulan data untuk 

karakter komunikatif dengan cara diberikan 

angket sebanyak 31 butir pernyataan yang 

valid, pernyataan yang valid ini akan 

dilanjutkan untuk alat ukur dalam 

penelitian ini. Sedangkan untuk 

kemampuan pemahaman konsep diberikan 

soal instrumen tentang materi balok dan 

kubus sebanyak 8 butir soal.   

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Untuk menguji hipotesis digunakan  

rumus korelasi  Pearson product Momen. 

dari hasil pengujian didapat koefisien 

korelasi karakter komunikatif siswa dengan 

kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa sebesar 0,366 Selanjutnya dilakukan 

perhitungan signifikansi koefisien korelasi 

untuk mengetahui hubungan antara karakter 

komunikatif dengan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa 

dengan menggunakan uji t-student  pada 

taraf signifikansi 0,05 dan dk = 34, 

diperoleh thitung = 2,293 dan tkritis = 2,030  

Karena thitung = 2,293 > 2,030 = tkritis, Maka 

simpulan yang dapat di ambil adalah 

terdapat hubungan yang signifikan karakter 

komunikatif dengan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa.   

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa 

besar persentase hubungan karakter 

komunikatif siswa dengan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa 

dilakukan dengan menghitung koefisien 

determinasi (r
2
). Dari perhitungan pada 

didapat koefisien determinasi sebesar 13,4 

% atau  r
2
 = 0,134. Hal ini berarti bahwa 

13,4 %  karakter komunikatif siswa 

memberikan kontribusi rendah terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa khususnya pada materi kubus dan 

balok. Sedangkan 86,6 % diberikan 

kontribusinya oleh faktor lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Pencar 

 
       Gambar 1 

Dari persamaan regresi yang didapat Ŷ  = 

10,352 + 0,087X menunjukan bahwa jika 

seseorang mendapatkan karakter yang buruk 

atau tidak mempunyai karakter sama sekali 

maka dia akan mendapatkan skor pada 

pemahaman konsep sebesar 10,352 yang 

melebihi skor terendah pada pemahaman 

konsep, dilihat dari hal ini maka dapat 

dikatakan bahwa seseorang yang memiliki 

karakter komunikatif tunggi belum tentu 

pemahaman konsepnya tinggi, dan seseorang 

yang memiliki karakter komunikatifnya 

rendah belum tentu juga pemahman 

konsepnya rendah. Dan ada juga yang siswa 

yang memiliki karakter komunikatif tinggi 

juga mempunyai pemahaman konsep tinggi. 

Ketiga hal ini yang merupakan salah satu 

faktor rendahnya hubungan antara karakter 

komunikatif dengan pemahaman konsep 

dalam penelitian ini.  

 

D.  Kesimpulan 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan karakter komunikatif 

dengan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa di SMP Negeri 179 

Jakarta. Didapat koefisien determinasi 

sebesar 13,4 % atau  r
2
 = 0,134. Karakter 

komunikatif memberikan kontribusi 

sebesar 13,4% terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

Kontribusi sebesar 13,4% menunjukkan 

bahwa hubungan kedua variabel tersebut 

dalam kategori rendah, yang berarti tidak 

hanya karakter komunikatif yang 

memberikan kontribusi terhadap 

y = 10,35 + 0,087x   
R² = 0,134 
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kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa pada materi kubus dan balok.  
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ABSTRACT 

This classroom action research aims to improve the learning outcomes of mathematics on the equations and 

quadratic  function in X IPS 1 on SMAN 3 Kabupaten Tangerang. This research conduted in X IPS 1 on SMAN 

3 Kabupaten Tangerang district 2016/2017 academic year. The subjects of this research is 40 students. This 

research is the class action research and using reciprocal teaching. Based on research that has been carried out 

can be concluded following hings: the class average outcomes before the ation is 58.65 with average KKM 

achievements 30%, the outcomes in 1
st
 cycle increased tp 70.4 with average KKM achievements 60%, and on 

the 2
th

 cycle increased to 78.53  with average KKM achievements 77.5%, this research indicated that lesson 

learned by reciprocal teaching can improve students mathematics learning outcomes  on the equations and 

quadratic function equation of class I IPS 1. 

 

Keywords: Equation and Quadratic Function, Lesson Outcomes, Reciprocal Teaching. 

 

A. Pendahuluan  

Pendidikan merupakan suatu unsur 

yang penting bagi kemajuan suatu negara. 

Untuk menghasilkan pendidikan yang 

baik tidak lepas dari bagaimana proses 

pelaksanaan pendidikan tersebut berjalan. 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 

20 tahun 2003 yang menyatakan 

pendidikan adalah sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran 

sedemikian rupa supaya peserta didik 

dapat mengembangkan potensi disirnya 

secara aktif supaya memiliki pengendalian 

diri, kecerdasan, keterampilan dalam 

bermasyarakat, kekuatan spiritual 

keagamaan, kepribadian serta akhlak 

mulia.  Sehingga dapat dikatakan bahwa 

secara umum pendidikan merupakan suatu 

kegiatan interaksi yang memiliki tujuan 

yang mencangkup tiga ranah yang 

meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hal tersebut sejalan dengan 

yang disampaikan oleh Gegne bahwa  

 

 

“there five categories of learning 

outcomes: 1) intellectual skills; 2) verbal  

skills; 3) cognitive strategies; 4) attitudes; 

and 5) motor skills” (Gegne, 1984). 

Hasil belajar merupakan kemampuan 

untuk menginterpretasikan suatu materi 

sehingga siswa tersebut tidak hanya 

mengetahui dan menghafal materi yang 

diberikan saja. Menurut Yensy hasil 

pengajaran dapat dikatakan betul-betul 

baik apabila memiliki ciri-ciri: 1) hasil itu 

tahan lama dan dapat digunakan dalam 

kehidupan oleh siswa  kalau hasil 

pengajaran itu tidak tahan lama dan lekas 

hilang berarti hasil pengajaran itu tidak 

efektif; 2) hasil itu merupakan 

pengetahuan asli dan otentik (yensy, 

2012). 

Menurut Suriasumantri matematika 

adalah bahasa yang melambangkan 

serangkaian makna dari pernyataan yang 

ingin disampaikan (suriasumantri, 2003). 

Selain itu matematika merupakan salah 

satu  mata pelajaran yang dipelajari 
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disetiap jenjang pendidikan. Mata 

pelajaran matematika juga merupakan 

mata pelajaran yang cukup penting, serta 

merupakan mata pelajaran menghitung, 

serta membutuhkan proses penyelesaian 

dalam proses pengerjaannya. Hal tersebut 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Roida bahwa matematika merupakan ilmu 

pasti yang menuntut pemahaman dan 

ketentuan berlatih (Siagian, 2004). Hasil 

pendidikan yang belum maksimal dalam 

mata pelajaran matematika dapat dilihat 

dari berbagai kriteria, salah satunya adalah 

dengan belum maksimalnya hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik. Salah satu 

hasil belajar yang diraih siswa adalah 

ujian nasional yang dilakukan secara 

serentak oleh kementrian pendidikan 

Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan 

laporan hasil ujian nasional tahun 2014 

yang menyatakan bahwa daya serap 

terendah berada pada kelompok IPS  

adalah mata palajaran matematika, yakni 

sebesar 53,51% (balitbang, 2014). Untuk 

Untuk menjadikan pendidikan berkualitas 

adalah sangat ditentukan oleh kualitas 

pemrosesan dan pengelolaannya, dengan 

asumsi bahwa untuk meningkatkan mutu 

pendidikan maka proses belajar mengajar 

harus dibenahi dengan baik (Supardi, 

2004). 

Berdasarkan  pada pengamatan yang 

dilakukan di SMAN 3 Kabupaten 

Tangerang pada tahun ajaran 2016/2017, 

ditemukan beberapa permasalahan seperti 

siswa di kelas X IPS 1 seringkali tidak 

merespon terhadap pelajaran matematika, 

serta tidak disiplin terhadap pelajaran 

matematika. Siswa tidak fokus saat 

mengikuti pelajaran matematika, beberapa 

siswa berbincang saat guru tengah 

menyampaikan materi, kemampuan 

bertanya yang rendah dan hanya sebagian 

siswa yang mampu menyelesaikan soal 

matematika. Hal tersebut yang 

menjadikan faktor penyebab belum 

maksimalnya hasil belajar siswa yang 

dilihat dari hasil ulangan matematika 

siswa kelas X IPS 1 untuk materi relasi 

dan fungsi didapat bahwa hanya 12 siswa 

dari 40 siswa yang mendapatkan hasil 

diatas KKM (KKM = 75) dan nilai rata-

rata yang diperoleh hanya sebesar 58,65. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

perlu ada perbaikan-perbaikan dalam 

pembelajaran persamaan dan fungsi 

kuadrat. Hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu (susanto, 2013). 

Dari beberapa hasil temuan riset pada 

permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya maka perlu adanya suatu 

inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Salah satu solusi yang bisa digunakan 

adalah model pembelajaran terbalik 

(reciprocal teaching).  

Penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Peter E Dolittle, dkk. 

Didapat bahwa reciprocal teaching 

provides the higher education instructor 

with a useful tool for engaging students, 

individually and socially, in the 

exploration and critical evaluation of text 

(Dolittle, 2006). Model reciprocal 

teaching menyediakan instruktur 

pendidikan tinggi dengan alat yang 

berguna untuk melibatkan siswa secara 

individu dan kelompok dalam 

mengeksplorasi dan evaluasi teks. Dari 

penjabaran tersebut diketahui bahwa 

model reciprocal teaching ini lebih 

menekankan pada pembelajaran yang 

melibatkan banyak kalimat, serta lebih 

memperdalam pemahaman pada suatu 

kalimat. Pembelajaran terbalik (reciprocal 

teaching) adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

meliputi membaca bahan ajar, 

merangkum, mengajukan pertanyaan, 
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menyelesaikan masalah, dan menyusun 

prediksi (zarkasyi, 2015).  

Menurut Triono pembelajaran 

terbalik dikembangkan untuk membantu 

guru menggunakan dialog-dialog belajar 

yang bersifat kerja sama untuk 

mengajarkan pemahaman bacaan secara 

mandiri di kelas (triono, 2007). Dialog 

belajar disini diartikan sebagai interaksi 

antara siswa dengan gurunya untuk saling 

bertukar informasi. Sehingga diharapkan 

dengan adanya dialog belajar yang 

bersifat bekerja sama siswa dapat 

memperoleh informasi yang lebih dari 

berbagai sumber. Sedangkan menurut 

Palincsar dan Annemarie yang dikutip 

oleh Nurul Atikah Herman bahwa model 

reciprocal teaching memiliki 4 tahapan 

pembelajaran, yaitu 1) summarizing; 2) 

question; 3) clarifying dan 4) predicting 

(herman, 2014).  

Berdasarkan karakteristik yang telah 

disebutkan tersebut maka manfaatnya 

adalah dapat meningkatkan antusias siswa 

dalam pembelajaran karena siswa dituntut 

untuk aktif berdiskusi dan menjelaskan 

hasil pekerjaannya dengan baik. 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya didapatkan dengan hasil 

bahwa pembelajaran terbalik dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran sebesar 78,84% dan 

juga pembelajaran terbalik efektif untuk 

mengatasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal statistika (niken, 

2012). Dari penjabaran diatas maka 

didapatkan bahwa tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan model Pembelajaran Terbalik 

yang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa pada materi persamaan 

dan fungsi kuadrat kelas X IPS 1 SMAN 3 

Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

 

B. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X 

IPS 1 SMAN 3 Kabupetan Tangerang 

dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) untuk mengetahui 

bagaimana proses penggunaan model 

pembelajaran terbalik dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa.  

Prosedur dan langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

model yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan Mc Taggart  dimana kegiatan 

penelitian ini diawali dengan 

mengidentifikasi masalah, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

observasi, dan tahap refleksi (madeamin, 

2017). Instrumen penelitian meliputi 

instrumen tes dan intrumen observasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini meliputi instrumen tes 

hasil belajar matematika, lembar observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi.  

Penerapan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran terbalik 

dilakukan dalam beberapa siklus. Kegiatan 

siklus berhenti apabila pada tahap refleksi 

didapat hasil belajar matematika sudah 

memenuhi target yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Target tersebut adalah apabila 

nilai rata-rata hasil belajar siswa lebih dari 

KKM yaitu sebesar 75 dan saat pencapaian 

siswa yang mencapai nilai KKM mencapai 

75  dari 40 siswa di kelas X IPS 1 SMAN 

3 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 

2016-2017. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis seluruh hasil 

belajar dengan menggunakan instrumen 

penelitian, diperoleh hasil belajar 

matematika sebelum tindakan dan setelah 

menggunakan model pembelajaran terbalik 

dalam Siklus I dan Siklus II disajikan 

dalam tabel 1 berikut: 
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0.00% 
20.00% 
40.00% 
60.00% 
80.00% 

100.00% 

42.50% 
55.00% 63% 

72.50% 
82.50% 85% 

siklus 1 siklus 2 

Tabel 1  

Data Nilai Rata-Rata Hasil Belajar 

Matematika Siswa dengan Model 

Pembelajaran Terbalik 

No. Kriteria 

Persentase 

siswa 

belum 

mencapai 

KKM 

Persentase 

siswa sudah 

mencapai 

KKM 

Nilai 

rata-

rata 

1. 
Sebelum 

tindakan 
60% 30% 58,65 

2. Siklus I 40% 60% 70,4 

3. Siklus II 22,5% 77,5% 78,5 

 

Secara umum hasil belajar 

matematika mengalami peningkatan di 

setiap siklusnya, namun pada siklus I hasil 

belajar yang diperoleh belum sesuai 

dengan target pencapaian yang iinginkan 

oleh peneliti sehingga peneliti 

memutuskan untuk mengadakan siklus II. 

Persetasi hasil observasi dari aktivitas 

siswa dalam Siklus I dan Siklus II 

disajikan dalam gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Persentase Aktivitas Siswa Setiap 

Pertemuan 

 

Dari gambar 1 didapat bahwa aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran terbalik 

mengalami kenaikan disetiap pertemuan 

pada siklus I dan siklus II, hal tersebut 

merupakan salah satu faktor pendorong 

meningkatnya hasil belajar matematika 

siswa. Hasil analisis butir soal tes hasil 

belajar matematika dihubungkan dengan 

analisis jawaban yang diperoleh siswa 

pada siklus I disajikan pada tabel 2 

Tabel 2 

Analisis Butir Soal Siklus I 
No Tingkat Kesukaran Tingkat Penguasaan 

1.  Mudah 92,5% 

2.  Mudah 95% 

3.  Sedang 58,25% 

4.  Sukar 76,5% 

5.  Sukar 72,5% 

6.  Sukar 62,25% 

7.  Sukar 60% 

8.  Sedang 59% 

 

Dari tabel 2 didapat bahwa tingkat 

penguasaan siswa dari setiap nomor soal 

yang diberikan beberapa diantaranya 

memiliki persentase yang rendah, misalnya 

pada soal nomor 3 dan 8 dengan kategori 

tingkat kesukaran memiliki persentase 

penguasaan dibawah 60% sehingga perlu 

adanya perbaikan-perbaikan yang dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa pada siklus 

selanjutnya. Hasil analisis butir soal tes 

hasil belajar matematika dihubungkan 

dengan analisis jawaban yang diperoleh 

siswa pada siklus II disajikan pada tabel 3 

Tabel 3 

Analisis Butir Soal Siklus II 

No 
Tingkat 

Kesukaran 

Tingkat 

Penguasaan 

1.  Mudah 71% 

2.  Mudah 82,1% 

3.  Sedang 53% 

4.  Sukar 88% 

5.  Sukar 97,5% 

6.  Sukar 75,5% 

 

Dari tabel 3 didapat bahwa tingkat 

penguasaan siswa pada instrumen tes hasil 

belajar siklus II memiliki persentase yang 

cukup tinggi dimana dari 6 soal yang 

diberikan hanya 1 soal saja yang memiliki 

persentase rendah. Dari tabel 3 ini juga 

dapat dilihat bahwa pada soal nomor 3, 4, 

dan 5 yang memiliki tingkat kesukaran 

sukar memiliki persentase pencapaian 

diatas 80% yang tersebut mengindikasikan 
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bahwa dengan adanya perbaikan-perbaikan 

kegiatan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran terbalik yang 

dilakukan pada siklus II ini dapat 

meningkatkan tingkat penguasaan siswa. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan sebanyak II 

siklus dan hasil analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran 

terbalik dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa pada materi persamaan 

dan fungsi kuadrat di kelas X IPS 1 SMA 

Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Selain itu 

model pembelajaran terbalik juga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa di dalam 

kelas dan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas. 

Dengan menggunakan model 

pembelajaran terbalik pada materi 

persamaan dan fungsi kuadrat, rata-rata 

hasil belajar matematika siswa meningkat 

dari 58,65 ke 70,4 pada Siklus I dan 

meningkat kembali menjadi 78,5 pada 

Siklus II. Selain itu persentase siswa yang 

sudah mencapai kriteria tingkat 

keberhasilan minimum juga mengalami 

peningkatan dari keadaan awal yang hanya 

30% meningkat menjadi 60% pada Siklus 

I dan meningkat kembali menjadi 77,5% 

pada Siklus II.  

Hasil yang didapat dari kegiatan PTK 

ini adalah bahwa adanya peningkatan hasil 

belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran terbalik pada materi 

persamaan dan fungsi kuadrat. 

Peningkatan yang terjadi memberikan 

dampak positif pada kegiatan belajar 

siswa, di mana siswa menjadi lebih aktif, 

lebih percaya diri serta lebih mandiri 

dalam menjalani kegiatan pembelajaran. 
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SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR 

 
1
Annisa Larasati, 

2
Wahidin, & 

3
Krisna Satrio Perbowo 

1
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, alarasati06@gmail.com 

2
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, wahidinmtk@uhamka.ac.id  

3
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, krisna_satrio@uhamka.ac.id  

ABSTRACT 
This research aimed is is to found wheter there is or there is not any effect of Problem Posing approach assissted 

by Software Geogebra on conceptual understanding of mathematics. Comparative quantitative method was used 

in this research was using cluster random sampling for experiment class and control class. For collecting data 

this research used test which consist of 9 items which already valid and reliable. From the data we got        = 

3,786 > 1,669 =        with significance 0,05. Which means there is effect of Problem Posing approach assisted 

by Software Geogebra on conceptual understanding of mathematics ability of student’s. The effect size value is 

0,829 which has in high category. 

Keywords : Problem posing approach, software geogebra, conceptual understanding of mathematics ability of 

student’s 

 

A. Pendahuluan 

Kemampuan pemahaman konsep 

merupakan salah satu kemampuan yang 

penting dikembangkan kepada siswa. Hal 

ini dikarenakan pemahaman konsep 

merupakan landasan berpikir dalam 

menyelesaikan masalah baik masalah 

matematika ataupun masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal itu sejalan 

dengan tujuan pembelajaran matematika 

dalam Permendiknas yaitu memahami 

konsep matematik, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

(Permendiknas, 2006) 

Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga para siswa dapat 

mengembangkan kemampuan pemahaman 

konsep dalam segala aspek matematika, 

seperti bilangan, aljabar, geometri, maupun 

statisika dan peluang. Namun 

kenyataannya, berdasarkan data PISA 

(OECD, 2016) pada tahun 2012 Indonesia 

berada di peringkat 64 dari 65 negara, 

sementara pada tahun 2015 Indonesia 

berada pada peringkat 63 dari 72 negara, 

yang berarti data tersebut menunjukkan 

kelemahan siswa dalam menghubungkan  

 

konsep-konsep matematika yang bersifat 

formal dengan permasalahan dalam dunia 

nyata (Murtiyasa, 2015). 

Selain itu, berdasarkan hasil Ujian 

Nasional, kemampuan memahami sifat dan 

unsur bangun ruang dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah merupakan 

kemampuan pemahaman dengan persentase 

terendah pada tingkat nasional (Puspendik, 

2015). Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan memahami bangun ruang 

untuk SMP/MTs tergolong rendah apabila 

dibandingkan dengan kemampuan 

pemahaman pada materi lain seperti 

bangun datar, bilangan, aljabar, maupun 

statistika dan peluang. 

Salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya pemahaman konsep pada aspek 

geometri khususnya bangun ruang adalah 

kesulitan siswa dalam membentuk 

konstruksi nyata yang diperlukan secara 

akurat pada geometri. Berdasarkan realita 

pembelajaran matematika di dalam kelas, 

guru hanya menggunakan media papan 

tulis untuk menjelaskan materi bangun 

ruang. Padahal materi bangun ruang yang 

disampaikan hanya dengan media papan 

tulis akan membuat siswa terkecoh dan 

menganggapnya serupa dengan bangun 
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datar. Selain itu, penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang dirasa kurang tepat juga 

menjadi salah satu faktor rendahnya 

kemampuan pemahaman konsep khususnya 

pada aspek geometri ini. Guru masih 

menekankan pembelajaran matematika 

yang hanya berpusat pada guru itu sendiri, 

seperti pendekatan ekspositori. Dimana 

guru aktif memberikan penjelasan atau 

informasi tentang materi pembelajaran, 

sementara siswa hanya menerima bahan 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Sehingga pembelajaran dengan pendekatan 

ekspositori ini termasuk ke dalam 

komunikasi satu arah. 

Sagala (2013) berpendapat bahwa 

komunikasi satu arah menyebabkan 

kegiatan belajar siswa kurang optimal, 

sebab terbatas pada mendengarkan, 

mencatat, dan sesekali bertanya kepada 

guru. Dengan penggunaan pendekatan 

ekspositori, siswa tidak dibiasakan untuk 

membentuk pemahamannya sendiri, serta 

tidak dibiasakan untuk memperkuat 

konsep-konsep dasar yang telah 

dimilikinya. Siswa hanya menerima 

kemudian menghafalkan apa yang telah 

disampaikan guru kepadanya. 

Berdasarkan permasalahan yang 

disebutkan di atas, maka diperlukan upaya 

untuk memperbaiki pembelajaran 

matematika. Salah satunya adalah dengan 

melakukan inovasi dalam pembelajaran. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dapat memotivasi siswa untuk aktif, kreatif 

serta memberi kesempatan siswa untuk 

mencari tau lebih dalam apa yang ingin 

diketahuinya untuk terwujudnya 

pembelajaran yang bermakna adalah 

pendekatan problem posing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah 

(2013) mengungkapkan bahwa melalui 

pembelajaran dengan metode problem 

posing dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam proses belajar mengajar, terutama 

berinteraksi dan berbagi ide pada siswa satu 

sama lain dan guru, sehingga kegiatan 

belajar menjadi bermakna. Lebih jauh, 

Suryosubroto (2013) menegaskan, 

pendekatan problem posing diharapkan 

memancing siswa untuk menemukan 

pengetahuan yang bukan diakibatkan dari 

ketidaksengajaan melainkan melalui upaya 

mereka untuk mencari hubungan-hubungan 

dalam informasi yang dipelajarinya. 

Dengan pendekatan problem posing, siswa 

mampu menemukan informasi-informasi 

baru terkait apa yang tengah mereka 

pelajari. Pendekatan problem posing 

menjawab keingintahuan siswa berdasarkan 

apa yang dialaminya atau berdasarkan apa 

yang mereka pertanyakan bukan hanya 

berdasarkan apa yang disampaikan guru. 

Suryosubroto (2013) mengungkapkan 

langkah-langkah dalam kegiatan problem 

posing adalah tahap perencanaan, tindakan, 

dan observasi. Dimana pada tahap 

perencanaan, guru menyiapkan rencana 

pembelajaran beserta bahan pembelajaran. 

Selanjutnya pada tahap tindakan setiap 

kelompok belajar diberikan lembar yang 

digunakan siswa untuk membuat 

pertanyaan, dan siswa bertukar lembar 

tersebut untuk kemudian menjawab 

pertanyaan pada lembar lainnya. 

Selanjutnya, tahap observasi guru menilai 

sejauh mana kemampuan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa langkah 

pembelajaran problem posing dimulai 

dengan guru memberikan materi 

pembelajaran dan memberikan contoh 

pengajuan soal. Selanjutnya siswa 

mengajukan pertanyaan, baik secara 

individu, berpasangan, maupun 

berkelompok. Kemudian, pertanyaan yang 

telah dibuat oleh tiap-tiap individu, 

pasangan, maupun kelompok dikumpulkan 

untuk kemudian dibagikan ke individu, 

pasangan, atau kelompok lain untuk 

diselesaikan. Lalu siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas. 

English mengemukakan manfaat model 

pembelajaran Problem Posing adalah untuk 

memberi penguatan terhadap konsep yang 

diajarkan dan memperkaya konsep-konsep 

dasar (Pujiastuti, 2002). Aktivitas-aktivitas 

dalam pendekatan problem posing atau 

pengajuan soal cenderung melatih siswa 
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untuk memperkuat konsep-konsep dasar 

matematika yang telah dimilikinya, siswa 

akan dilatih menggali sendiri apa yang 

ingin diketahui oleh dirinya melalui 

pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan 

bebas ataupun berdasarkan situasi atau 

pertanyaan lain yang telah ditentukan. 

Siswa akan merasa bahwa apa yang 

dikerjakannya itulah apa yang akan 

didapatkannya.  

Selain dengan penerapan pendekatan 

yang tepat, penggunaan media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa 

untuk memahami konsep terhadap materi 

yang tengah dipelajari. Salah satu media 

yang dapat dimanfaatkan adalah software 

GeoGebra. Hasil penelitian Simanjuntak 

(2014) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran perlu untuk menggunakan 

media pembelajaran guna meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dan salah satu 

media yang dapat digunakan adalah 

Software GeoGebra. Media pembelajaran 

software GeoGebra ini akan memudahkan 

visualisasi siswa agar menjadi lebih 

konkret dalam melihat objek bangun ruang. 

Menurut Mahmudi, dengan berbagai 

fasilitas yang dimilikinya, Software 

GeoGebra dapat membantu siswa 

memahami konsep bangun ruang, karena 

Software GeoGebra memiliki fasilitas 

dragging atau gerakan-gerakan manipulasi 

yang dapat memberikan pengalaman visual 

yang lebih jelas kepada siswa dalam 

memahami konsep geometri (Mahmudi, 

2010). Lebih lanjut, Siswanto (2016) 

mengungkapkan, bahwa software 

GeoGebra dapat dijadikan sebagai media 

berbantu untuk mengenal  bentuk  suatu 

benda secara  tepat,  melakukan  perubahan 

terhadap  suatu  benda dalam  pikirannya 

dan mengenali perubahan  tersebut, 

mengimajinasikan suatu hal  atau benda 

dan menuangkan ke dalam  bentuk nyata. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pendekatan problem posing berbantuan 

software GeoGebra terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematik siswa. 

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode 

quasi eksperimen dengan desain the 

nonequivalent postest-only control group 

design. Penelitian  dilaksanakan di kelas 

VIII SMP Negeri 147 Jakarta pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

Populasi yang menjadi target dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP 

Negeri 147 Jakarta, sedangkan populasi 

terukur dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 147 

Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu cluster random sampling. 

Melalui teknik ini didapat sampel kelas 

VIII-A sebagai kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan pendekatan problem 

posing berbantuan software GeoGebra dan 

kelas VIII-B sebagai kelas kontrol yang 

diajarkan dengan pembelajaran biasa. 

Jumlah siswa pada kelas eksperimen adalah 

34 siswa dan pada kelas kontrol adalah 35 

siswa. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan tes kemampuan pemahaman 

konsep matematik berbentuk uraian pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

sebanyak 9 soal yang memenuhi indikator 

kemampuan pemahaman konsep 

(Wardhani, 2013) yaitu (1) menyatakan 

ulang sebuah konsep, (2) 

mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya), (3) memberikan contoh dan 

non-contoh dari konsep, (4) menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis, (5) mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup suatu konsep, (6) 

menggunakan, mamanfaatkan, memilih 

prosedur atau operasi tertentu, dan (7) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah dan diberikan setelah 

perlakuan, instrumen tersebut terlebih 

dahulu diuji coba untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas. Data yang telah 

diperoleh pada penelitian dianalisis 

menggunakan uji-t’ yang sebelumnya 

dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas sebagai uji persyaratan 

analisis data. 

 



Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 
Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 

183 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Perlakuan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dilakukan selama 7 

pertemuan dengan pertemuan ke 8 

merupakan tes kemampuan pemahaman 

konsep matematik siswa materi bangun 

ruang sisi datar. Hasil perhitungan yang 

diperoleh dari data penelitian hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep matematik 

siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematik Siswa 

Ket 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

N 34 35 

   28,676 23,914 

Xmax 34 33 

Xmin 16 11 

Standar Deviasi 4,624 5,746 

Skor Ideal 36 36 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

rata-rata skor kemampuan pemahaman 

konsep matematik siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-

rata skor kemampuan pemahaman konsep 

matematik siswa pada kelas kontrol. Untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata tersebut 

disebabkan oleh perlakuan atau hanya 

kebetulan, akan dilakukan uji-t. Sebelum 

dilakukan uji-t, dilakukan uji normalitas 

dan homogenitas  terlebih dahulu. Hasil 

dari uji normalitas dan homogenitas adalah 

kedua data berdistribusi normal dan 

memiliki varians yang homogen.  

Setelah itu, dilakukan uji-t. Dari uji-t ini 

didapat bahwa terdapat pengaruh 

pendekatan problem posing berbantuan 

software GeoGebra terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematik siswa 

dengan besar pengaruh adalah 0,829 dan 

termasuk ke dalam kriteria tinggi. Selain 

itu, dapat pula dilihat dari persentase tiap 

indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematik siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Berikut ini adalah presentase 

setiap indikator kemampuan pemahaman 

konsep matematik siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

 
Gambar 1. Persentase Rata-rata 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematik Siswa 
 

Ditinjau dari persentase rata-rata tiap 

indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematik siswa, kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan problem posing 

berbantuan software GeoGebra lebih 

unggul jika dibandingkan dengan kelas 

control yang tidak belajar menggunakan 

pendekatan problem posing berbantuan 

software GeoGebra. Dapat dikatakan 

bahwa pendekatan problem posing 

berbantuan software GeoGebra 

berpengaruh positif pada kemampuan 

pemahaman konsep matematik siswa. 

 

D. Kesimpulan 

Kemampuan pemahaman konsep 

matematik merupakan kemampuan yang 

penting untuk dimiliki siswa. Melalui 

penelitian ini terbukti bahwa pendekatan  

problem posing berbantuan software 

GeoGebra memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematik 

siswa, dibandingkan dengan pembelajaran 

biasa. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata tes kemampuan pemahaman konsep 

matematik siswa yang diajarkan dengan 

pendekatan problem posing berbantuan 

software GeoGebra lebih tinggi daripada 

skor rata-rata tes kemampuan pemahaman 

konsep matematik siswa yang diajarkan 

pembelajaran biasa. Selain itu, presentase 

indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematik siswa yang diajarkan dengan 

problem posing berbantuan software 

68 

85 
76 77 

85 82 82 

54 55 
64 63 

78 
69 

74 

1 2 3 4 5 6 7 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
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GeoGebra lebih tinggi daripada siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran biasa, 

terutama pada indikator mengklasifikasikan 

objek-objek menurut sifat tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti 

menyarankan kepada guru matematika 

untuk menggunakan problem posing 

berbantuan software GeoGebra untuk 

membangun kemampuan pemahaman 

konsep matematik siswa pada materi 

bangun ruang sisi datar. 
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ABSTRACT 
This study aims to know the influence of the learning model of Creative Problem Solving (CPS) against 

deductive mathematical reasoning ability students. Sampling using cluster sampling technique. The sample 

used  as much as 48 students were divided into experimental class of 24 students and 24 students in grade 

control. The method in this study using Quasi-Experimental Design. The research instrument used deductive 

mathematical reasoning ability test in the form of descriptions which have been tested for validity and 

reliability. Prerequisite test to determine normality and homogeneity using Lilliefors test and Fisher exact test. 
The results of data analysis using tvalue obtained at 2.696 with a significance level of 0.05. Size Effect 
calculation results obtained influence of 84.2% which included the major criteria. The conclusion of the CPS 

learning model has a major influence on students' mathematical deductive reasoning abilities.  
  

Keywords : Deductive Reasoning Mathematical Ability Students, Learning Model Creative Problem Solving 
(CPS) 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran matematika merupakan 

salah satu hal yang sangat penting di 

dalam kehidupan manusia. Matematika 

suatu ilmu pengetahuan yang terdapat di 

setiap jenjang pendidikan dan dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya alam. 

Pembelajaran matematika diperlukan 

kemampuan-kemampuan untuk dapat 

memahami konsep-konsep dan pola yang 

ada di pelajaran matematika. Tujuan 

pembelajaran matematika menurut 

kurikulum 2013 menekankan pada dimensi 

pedagogik modern dalam pembelajaran, 

yaitu menggunakan pendekatan scientific 

(ilmiah). Kegiatan pembelajaran 

matematika dilakukan agar pembelajaran 

bermakna yaitu: mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta 

(Fuadi, 2016). Kemampuan-kemampuan 

tersebut harus dapat dimiliki siswa 

terutama pada kemampuan penalaran 

matematis dengan kemampuan penalaran 

matematis siswa dapat membuat 

kesimpulan atau pernyataan baru dengan 

berbagai pernyataan-pernyataan yang telah 

ada untuk lebih dapat memahami pelajaran 

matematika dengan baik. 

 

 

Kemampuan penalaran terbagi 

menjadi dua, yaitu: penalaran induktif dan 

penalaran deduktif (Shadiq, 2014). 

Induktif dan deduktif sama-sama 

penarikan kesimpulan dari sebuah 

pernyataan, tetapi hasil kesimpulan dari 

induktif dan deduktif memiliki perbedaan. 

Perbedaan dilihat dari induktif yang 

kesimpulannya bersifat umum (general), 

sedangkan deduktif memiliki kesimpulan 

pasti. Oleh karena itu, kemampuan 

penalaran sangatlah penting dimiliki oleh 

siswa terutama kemampuan penalaran 

deduktif, karena di dalam pembelajaran 

lebih bersifat pasti atau tetap. 

Kemampuan penalaran deduktif dapat 

dimiliki oleh siswa, jika dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan dan 

indikator pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang baik dapat dilihat dari 

guru yang memahami materi yang akan 

diajarkan dan dalam menyampaikan materi 

guru menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi untuk meningkatkan minat 

belajar siswa serta guru memberikan ruang 

mailto:qonita755@gmail.com
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untuk siswa dalam menyampaikan 

pendapat. 

Kemampuan penalaran deduktif 

matematis siswa masih di katakan kurang 

optimah, dapat dilihat dari proses 

pembelajaran yang masih menitik beratkan 

pada guru dan siswa hanya sebagai objek 

yang menerima materi yang diberikan oleh 

guru. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Suyatno (Siswandi, 2014), pembelajaran 

yang demikian akan membuat hasil belajar 

siswa tidak akan dapat meningkat 

pembelajaran yang demikian hanya lebih 

berfokus pada guru dalam istilah yang 

sering disebut di dunia pendidikan adalah 

guru yang belajar bukan siswa. Oleh 

karena itu, perlu adanya pembaruan dalam 

cara guru menyampaikan materi kepada 

siswa.  

Berdasarkan hasil studi pendahulan 

dan studi literatur dapat dikatakan bahwa 

kemampuan penalaran deduktif matematis 

siswa masih rendah hal ini dapat dilihat 

dari level kognitif yang diukur masil level 

pengetahuan, sehingga ketika siswa 

diminta untuk mencari solusi tanpa melihat 

rumus-rumus akan membutuhkan waktu 

yang lama dalam menyelesaikannya. 

Berdasarkan masalah yang telah 

dijelaskan, maka akan diberikan solusi 

mengenai masalah tersebut, yaitu: 1) guru 

menciptakan suasana yang menarik minat 

siswa untuk belajar dan menalar, 2) siswa 

diberikan soal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari dan mengukur level 

kognitif siswa, 3) pembelajaran yang 

meningkatkan pada pemahaman dan 

penalaran dan 4) proses pembelajaran 

harus dapat membentuk karakter siswa 

lebih baik. 

Kemampuan penalaran deduktif 

matematis dapat berkembang dengan baik, 

jika dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran yang tepat. Salah satu 

model yang tepat adalah model 

pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS). Model pembelajaran ini berpusat 

pada keterampilan memecahkan masalah 

dengan menggunakan pendapat dan 

pengalaman sebelumnya. 

Model pembelajaran CPS membuat 

siswa menyelesaikan permasalahan 

matematika dengan bekerja sama dan 

berkelompok. Model pembelajaran ini 

memberi kesempatan untuk siswa 

menyampaikan pendapat dan menjadikan 

siswa menjadi manusia yang menghargai 

pendapat orang lain saat mengerjakan 

masalah matematika secara kelompok. 

Kegiatan pembelajaran yang seperti ini 

akan memberikan pengalaman yang baru 

kepada siswa dan memudahkan siswa 

membuat suatu kesimpulan atau 

pernyataan baru dari pernyataan-

pernyataan yang telah disampaikan. 

Sehingga, model pembelajaran CPS akan 

membuat siswa memiliki kemampuan 

penalaran deduktif matematis secara 

perlahan. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang diuraikan di atas, penulis 

mengadakan penelitian “Pengaruh Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) Terhadap Kemampuan Penalaran 

Deduktif Matematis Siswa di MTs Al 

Muhajirin Jakarta”. 

 

A. Metode 

Penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian eksperimen. Jenis metode 

penelitiannya adalah quasi eksperimental 

design. Penelitian quasi eksperimen dapat 

diartikan sebagai penelitian yang 

mendekati eksperimen. Adapun desain 

penelitian tersebut dijelaskan, berikut ini: 

 

 

 

  Gambar 1. Desain Penelitian 

 

Keterangan :  

O : Possttest      kemampuan       penalaran 

  deduktif matematis 

X : Perlakuan   peneliti         dengan  

       menggunakan model pembelajaran 

  CPS. 

--- : Subjek tidak dipilih secara acak 

(Ruseffendi, 2005) 

 

Populasi keseluruhan penelitian ini 

adalah seluruh siswa MTs Al Muhajirin 

X            O 

            O
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Jakarta dan populasi terjangkau penelitian 

ini pada kelas VIII semester genap yang 

terdaftar pada tahun ajaran 2016/2017. 

Sampel diambil dengan menggunakan 

cluster sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang pemilihan acaknya 

didasarkan pada kelompok-kelompok 

dalam suatu populasi dan bukan 

didasarkan pada individu-individu (Arifin, 

2008) . Sampel yang diperoleh  kelas VIII-

D sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII-C sebagai kelas kontrol. 

Instrumen penelitian dalam penelitian 

ini adalah tes kemampuan penalaran 

deduktif matematis berupa uraian yang 

telah dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dan guru pamong. Instrumen 

ini telah diujicobakan terlebih dahulu dan 

diuji validitas dan reliabilitasnnya. 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

deskripstif  yang telah dilakukan mengenai 

skor possttest kemampuan penalaran 

deduktif matematis siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. kelas eksperimen lebih 

unggul dari kelas kontrol dengan selisih 

yang tidak terlalu jauh pada rata-rata skor. 

Skor yang didapat kelas eksperimen adalah 

16,750 dan kelas kontrol adalah 14,100 

dari skor maksimal 24, selisih kedua kelas 

tersebut adalah 2,650. Hal ini menunjukan 

pada kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran CPS memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan kelas 

kontrol yang tidak menggunakan model 

pembelajaran CPS. Perhatikan gambar 

grafik kelas eksperimen, sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Histogram dan Poligon Kelas 

Eksperimen 

 

Dari Gambar 2 terlihat bahwa 

sebagian siswa mendapatkan skor 

kemampuan penalaran deduktif matematis 

pada rentang 13,5 – 16,5 dan 16,5 – 19,5 

yang masing-masing sebanyak 8 siswa 

atau sebesar 33,3%. Skor tertinggi terdapat 

pada rentang 22,5 – 25,5 sebanyak 1 siswa 

atau sebesar 4,2% dan skor terendah 

terdapat pada rentang 7,5 – 10,5 sebanyak 

2 siswa atau sebesar 8,3%. 

Selanjutnya hasil kemampuan 

penalaran deduktif matematis pada kelas 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan 

model pembelajaran CPS, dapat dilihat 

dari gambar grafik di bawah ini, sebagai 

berikut:. 

 
Gambar 3. Histogram dan Poligon Kelas 

Kontrol 

 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa 

sebagian siswa mendapatkan skor 

kemampuan penalaran deduktif matematis 

pada rentang 10,5 – 12,5 sebanyak 6 siswa 

atau sebesar 25%. Skor tertinggi terdapat 

pada rentang 18,5 – 20,5 sebanyak 2 siswa 

atau sebesar 8,3% dan skor terendah 

terdapat pada rentang 8,5 – 10,5 sebanyak 

3 siswa atau sebesar 12,5%. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

akan dilakukan perhitungan lebih lanjut. 

Hasil uji prasyarat yang telah diperoleh 

dengan menggunakan uji normalitas dan 

uji homogenitas di dapat kedua kelas 

berdistribusi normal dan berdata homogen.  

Selanjutnya analisis data dengan uji-t 

untuk mengetahui model pembelajaran 

CPS memiliki pengaruh atau tidak di dapat 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki                       

     , sehingga terima    dan tolak   . 
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Hal ini menyatakan bahwa rata-rata 

kemampuan penalaran deduktif matematis 

siswa kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata kemampuan 

penalaran deduktif matematis kelas 

kontrol. Sedemikan hingga,  dapat 

dinyatakan terdapat pengaruh model 

pembelajaran CPS terhadap kemampuan 

penalaran deduktif matematis siswa kelas 

VIII di MTs Al Muhajirin Jakarta. 

Setelah melihat perhitungan dari rata-

rata kedua kelas, maka akan dilakukan 

perhitungan effect size. Hasil perhitungan 

effect size sebesar 0,842. Hal ini 

menyatakan kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran CPS 

memiliki pengaruh tergolong besar untuk 

kemampuan penalaran deduktif matematis. 

Sehingga, hasil kemampuan penalaran 

deduktif matematis yang menggunakan 

model pembelajaran CPS dianggap lebih 

baik dibandingkan dengan hasil 

kemampuan penalaran deduktif matematis 

yang tidak menggunakan model 

pembelajaran CPS. 

 

C. Kesimpulan 

Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

telah dilakukan didapatkan rata-rata untuk 

kelas eksperimen sebesar 16,750 dan untuk 

kelas kontrol sebesar 14,100, selisih pada 

kedua kelas adalah 2,650. Hasil analisis 

hipotesis diperoleh               pada 

signifikan 0,05, maka  tolak    terima   . 

Sehingga, disimpulkan terdapat pengaruh 

model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) terhadap kemampuan 

penalaran deduktif matematis siswa. Besar 

pengaruh diperoleh dengan menggunakan 

effect size sebesar 0,842 atau 84,2% 

dimana pengaruh besar. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan penalaran deduktif matematis 

siswa di MTs Al Muhajirin Jakarta. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis, penulis 

merekomendasikan untuk menggunakan 

model pembelajaran CPS menjadi salah 

satu model yang digunakan dalam 

menyampaikan materi matematika. Model 

pembelajaran ini telah mampu untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran 

deduktif matematis pada siswa. 
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ABSTRACT 

The development of this research aims to produce Android-based mobile mathematics learning applications to 

grade 7 junior high school students, and to produce good quality products for use in learning. The research 

method is research and development (R&D) adapted from ADDIE model, and used until the third stage, that is 

development. Validation is done by material experts and media experts. The developed media was tested to 

public by 56 responden. The results showed that Android-based Math Mobile Learning application that has been 

developed based on the assessment of media experts in the aspect of display quality 83.3% with good category, 

writing aspects of 75% with good category, and software engineering aspects of 81.25% overall app assessment 

of 80.88% with good category. Material expert in material aspect is 90,38% and evaluation aspect is 75% so the 

overall assessment is 88,3% with very good category.  

 

Keywords: math mobile learning. a triangle and quadrilateral base on Android, Mobile learning. 

 

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang 

penting bagi peserta didik untuk maju  dan 

memiliki tingkat kesejahteraan yang 

tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di era globalisasi begitu 

pesat, segala bentuk inovasi dilakukan 

demi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Pada bidang pendidikan, 

teknologi dimanfaatkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

Salah satu bentuk perkembangan 

pengtahuan dan teknologi yang begitu 

pesat adalah Smartphone. Smartphone 

merupakan perangkat telepon genggam 

handphone yang mampu digunakan untuk 

berkomunikasi dasar (mengirim pesan 

singkat dan telepon), serta di dalamnya 

terdapat fungsi Personal Digital Assistant 

(PDA) dan dapat bekerja layaknya sebuah 

komputer. Smartphone  hasil dari 

perkembangan teknologi yang 

dimanfaatkan secara optimal dalam bidang 

ICT. 

Perkembangan  ini memberikan 

berbagai kemudahan kepada peserta didik 

untuk menjalankan segala aktivitas atau 

kegiatan sehari-hari, contoh dari 

perkembangan teknologi adalah telepon 

genggam. Teknologi komunikasi ini 

berkembang dengan sangat pesat karena 

harganya yang cukup ekonomis dan 

mudah didapatkan. Saat ini setiap orang 

dari berbagai lapisan memiliki Smartphone 

mulai dari kalangan pemerintah sampai 

daerah perbatasan. Teknologi ini sangat 

membantu dan bermanfaat bagi kehidupan 

manusia, misalnya untuk berkomunikasi 

dengan saudara yang jaraknya jauh untuk 

memberitahukan kondisinya. Pada 

kenyataannya, tidak semua masyarakat 

Indonesia mampu memanfaatkan teknologi 

ini dengan baik dan tepat sasaran. Pada 

dunia pendidikan misalnya banyak siswa 

yang menggunakan Smartphone selama 

kegiatan belajar mengajar (KBM) 

berlangsung untuk mencari berbagai 

informasi. Hal ini dilakukan karena 

generasi telepon genggam yang tidak 

hanya digunakan untuk mengirim pesan 

singkat saja, tetapi untuk mengakses 

internet terutama jejaring sosial, video call, 

dan bermain games. Dengan demikian, 

siswa akan lebih suka menggunakan 

telepon genggamnya untuk bersenang-

senang daripada belajar. Teknologi yang 

digunakan tidak pada tempatnya akan 
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menjadi momok mengerikan khususnya 

dalam bidang pendidikan. 

Bedasarkan penelitian Ahmad 

Fadhilah (2010), menyatakan bahwa 

“terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara penggunaan alat komunikasi 

handphone terhadap aktivitas belajar 

siswa. Hal tersebut artinya bahwa semakin 

banyak siswa mempergunakan alat 

komunikasi handphone maka semakin 

berdampaknegatif terhadap aktivitas 

belajar siswa di SMP Negeri 66 Jakarta 

Selatan.” 

Menurut Daryanto (2016), Konsep 

lingkungan meliputi tempat belajar, 

metode, media, sistem penilaian, serta 

sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk mengemas dan mengatur bimbingan 

belajar sehingga memudahkan siswa 

belajar. Dampak perkembangan IPTEK 

terhadap proses pembelajaran adalah 

diperkaya sumber dan media 

pembelajaran, seperti buku teks, modul, 

overhead transparasi, film, video, televisi, 

slide, hyper text, web dan sebagainya. 

Guru professional dituntut mampu 

memilih dan menggunakan berbagai jenis 

media pembelajaran yang ada disekitarnya. 

Pada tahap pembelajaran merupakan 

salah satu tahap yang menentukan 

keberhasilan suatu proses pendidikan. 

Media pembelajaran memegang peran 

penting dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran, dapat 

membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Fungsi media dalam 

proses belajar-mengajar yaitu untuk 

meningkatkan rangsangan peserta didik 

dalam kegiatan belajar. 

Deni Darmawan (2016) Menyatakan 

bahwa, di era global dan di era digital 

maka orientasi berbagai inovasi akan 

tertuju pada upaya layanan yang mudah 

diperoleh, mudah diakses, mudah 

memberikan  pencerdasan dan pencerahan 

bahkan sangat murah. Demikian pula 

halnya dalam dunia pendidikan, dimana 

para inovator berlomba untuk menemukan 

berbagai model pembelajaran yang praktis 

murah dan mudah serta demokratis dengan 

karakter digital dan mobile. Hal ini dapat 

diamati secara perlahan contohnya 

perkembangan media pembelajaran yang 

bersifat direct learning penggunaan 

proyektor dan penggunaan power point 

atau pada pembelajaran yang bersifat 

indirect learning yang sudah mampu 

menjalankan pembelajaran  tanpa harus 

bertatap muka secara langsung atau 

melalui video, website, chating, dan lain-

lain. 

Penggunaan perangkat mobile berupa 

smartphone dalam media pembelajaran ini 

dinamakan mobile learning. Mobile 

learning merupakan salah satu alternatif 

pengembangan media pembelajaran. 

Mobile learning memiliki karakteristik 

yang praktis dan dapat dibawa kemanapun. 

Salah satu pertimbangan dalam 

mengembangkan smartphone menjadi 

media pembelajaran mobile learning 

adalah berbasis sistem. Sistem operasi 

merupakan penghubung antara aplikasi 

dengan hardware sehingga pengguna 

dapat melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.  

 

Gambar 1. Survei Pemasaran Sistem 

Operasi pada Perangkat Mobile di 

Indonesia 

Data yang dilansir dari 

gs.statcounter.com ditunjukan gambar 1. 

menyatakan bahwa pada bulan Juli 2016 

hingga Juni 2017, Android merupakan 

sistem operasi yang mendominasi 

peredaran smartphone di Indonesia dengan 

pembagian pasar sebesar 66,69%, 

kemudian diikuti oleh Windows OS dengan 

pembagian pasar sebesar 17,68%. 

Berdasarkan data tersebut smartphone 

berbasis Android ternyata lebih diminati 

oleh penduduk Indonesia dibandingkan 

dengan Oprating system  lainnya. Android 
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merupakan salah satu sistem handphone 

yang bersifat open source. Menurut 

Supardi, “Open source pada Android 

memungkinkan bagi para pengembang 

atau programmer untuk membuat berbagai 

fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya.” 

Sistem operasi Android yang 

mendukung pengembangan aplikasinya 

diharapkan dapat menghasilkan media 

pembelajaran berbasis mobile (m-learning) 

yang representatf. Media yang dihasilkan 

tidak hanya monoton dengan teks saja, 

tetapi juga memuat unsur-unsur 

multimedia audio/visual bahkan animasi 

yang dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi. 
 

Proses belajar mengajar seringkali 

dihadapakan pada materi abstrak dan 

diluar pengalaman siswa sehari hari, 

sehingga materi menjadi sulit diajarkan 

oleh guru dan sulit dipahami siswa.   

Daryanto (2016) Pengembangan media 

berbasis android ini diharapkan mampu 

memfasilitasi kebutuhan siswa untuk 

mempelajari materi tersebut setiap saat 

tampa ada batasan waktu dan tempat 

sehingga siswa dapat belajar dimanapun 

dan kapanpun yang diinginkan. 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti yang berjudul 

pengembangan aplikasi math mobile 

Learning bangun datar berbasis Android 

pada materi segitiga dan segiempat 

pelajaran matematika   di tingkat SMP. 

 

B. Metode 

Tahap awal penelitian ini dilakukan di 

SEAMOLEC, Komplek Universitas 

Terbuka, Pondok cabe, Tangerang dengan 

periode waktu 3 Mei 2017 sampai 3 Juni 

2017. Tahap kedua dilakukan di  FKIP 

UHAMKA dan Fakultas Teknik 

UHAMKA yang berada di Pasar Rebo, 

Jakarta Timur pada bulan Juli 2017. Tahap 

ketiga yang dilakukan secara Online  

melalui Google form dengan periode 

pengisian angket tanggal 18 – 19 Juli 

2017. 

Secara umum, penelitian dan 

pengembangan merupakan penelitan yang 

bertujuan untuk menghasilkan produk baru 

dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE, yaitu model 

pengembangan yang terdiri dari lima 

tahapan yaitu, Analysis (analisis), Design 

(desain), Development (pengembangan), 

Implementation (implementasi), dan 

Evaluating (evaluasi), namun dalam 

penelitian ini dibatasi sampai tahap 

pengembangan. Karena pada penelitian 

pengembangan ini hanya menilai 

kelayakan produk yang dikembangkan, 

tidak sampai menilai keefektifan dari 

produk media mobile learning berbasis 

Android. 

Sumber data yang digunakan untuk 

menentukan kelayakan produk dengan  

lembar validasi ahli materi, lembar 

validasi ahli media dan lembar angket 

pengguna telepon seluler berbasis sistem 

operasi android. Pengumpulan data dalam 

penelitian dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara  angket validasi ahli dan tanggapan 

pengguna. Proses pengumpulan data 

dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif berupa data penilaian 

terhadap aplikasi yang di tinjau dari 

beberapa aspek dan data kualitatif berupa 

saran-saran yang membangun. Untuk 

validasi dari ahli materi, ahli media dan 

pengguna penilaian dilakukan dengan 

teknik deskriptif presentase dengan rumus: 

  
 

 
       

Keterangan : 

    =  Freskuensi yang sedang di cari 

presentasinya. 

  = Number of Cases (jumlah            

frekuensi/ banyaknya individu). 

        =  Angka Presentase 

 

Pengolahan data angket dilakukan 

dengan menggunakan skala Likert. 

pemberian skor yang digunakan 

ditunjukan pada table 1 : 
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Tabel 1. Kriteria penilaian angket 

Alternatif Jawaban 

Skor untuk 

Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Baik (SB) 4 1 

Baik (B) 3 2 

Tidak Baik (TB) 2 3 

Sangat Tidak Baik 

(STB) 

1 4 

 

Hasil penilaian dalam bentuk (%) 

kemudian diberikan rentang presentase 

dan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Rentang presentase dan kriteria 

kelayakan media 
Rentang Presentase Kriteria 

80% - 100% Sangat Baik 

66% - 79% Baik 

56% - 65% Cukup 

40% - 55% Kurang 

30% - 39% Gagal 

   
C. Hasil dan Pembahasan 

Produk yang akan di uji adalah produk 

aplikasi android dengan format .apk yang 

kompatibel dengan sistem operasi android. 

Berikut adalah tampilan produk yang akan 

di uji dan hasil dari ujicoba produk. 

Gambar 2 menunjukkan tampilan 

Sebelum melakukan uji coba produk, 

berikut adalah tampilan produk yang akan 

diuji coba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan awal aplikasi, menu 

utama dan submenu 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hitung luas lingkaran. 

Tampilan awal salah satu menu konten 

hitung. 
 

Produk di uji coba dan di validasi oleh 

ahli materi dan ahli media. Ahli materi 

adalah dosen matematika UHAMKA 

bernama Samsul Maarif, M.Pd. dan ahli 

media adalah dosen teknik informatika 

bernama Ir. Harry Ramza, MT., Ph.D. 

mereka yang akan menjadi validator yang 

menguji aplikasi. 

Berikut adalah hasil penilaian dari ahli 

materi. 

 

 
Gambar 5. Diagram hasil penilaian 

aplikasi dari validator materi. 

 

Hasil validasi dari ahli materi di dapat 

bahwa aplikasi Math Mobile Learning 

mendapat penilaian 89,29% dengan 

kategori sangat baik untuk aspek materi, 

91,67% dengan kategori sangat baik untuk 

aspek pembelajaran dan 75% untuk aspek 

evaluasi dengan kategori baik. Total 

keseluruhan penilaian adalah 91,67% 

untuk kategori sangat baik.   

Berikut ini adalah hasil penilaian dari 

ahli media. 

 

89.29% 91.67% 
75% 

MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI 

Hasil Validasi Ahli materi 
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Gambar 6. Diagram hasil penilaian 

aplikasi dari validator media. 

 

Aplikasi Math mobile learning 

ditinjau dari aspek Tampilan dengan 

persentase sebesar 83,3% dengan kategori 

baik, aspek tulisan dengan nilai persentase 

sebesar 75% dengan kategori baik, dan 

aspek rekayasa produk dengan nilai 

persentase 81,25% dengan kategori baik. 

Cara mendapatkan penilaian aplikasi 

dari pengguna telepon seluler berbasis 

sistem operasi android peneliti 

menggunakan jasa google form dalam 

pembuatan angket penilaian. Hasil 

penilaian dari pengguna di dapat bahwa 

aplikasi Math Mobile Learning mendapat 

nilai rata-rata keseluruhannya adalah 

81,69% dengan kategori  baik. 

Sebelum melakukan produk masal, 

peneliti membuat sertifikat hak kekayaan 

intelektual yang saat ini sedang diproses. 

Setelah membuat sertifikat tersebut 

peneliti mengunggah aplikasi ke google 

playstore. 

Berdasarkan hasil penilaian dari ahli 

materi dan ahli media. Rata-rata akhir 

penilaian dari ahli materi adalah 93,34% 

untuk kategori sangat baik dan pernyataan 

validasi yang diberikan ahli materi bahwa 

aplikasi layak digunakan. Rata-rata akhir 

penilaian dari ahli media adalah 80,8% 

untuk kategori baik dan pernyataan 

validasi yang diberikan ahli materi bahwa 

aplikasi layak digunakan dengan 

perbaikan. Artinya peneliti di luar 

penelitian harus melakukan perbaikan 

terhadap aplikasi Math Mobile Learning. 

 

 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilaian dari ahli 

materi dan ahli media. Rata-rata akhir 

penilaian dari ahli materi adalah 93,34% 

untuk kategori sangat baik dan pernyataan 

validasi yang diberikan ahli materi bahwa 

aplikasi layak digunakan. Rata-rata akhir 

penilaian dari ahli media adalah 80,8% 

untuk kategori baik dan pernyataan 

validasi yang diberikan ahli materi bahwa 

aplikasi layak digunakan dengan 

perbaikan. Artinya peneliti di luar 

penelitian harus melakukan perbaikan 

terhadap aplikasi Math Mobile Learning. 
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ABSTRACT 

This research was purposed to find out whether Numbered Heads Together cooperative learning based on 

student activity sheet toward student’s ability of mathematical communication or not. This research was done at 

SMP Negeri 1 Ciampea Kabupaten Bogor, with the 8
th

 grade and second semester students as the objects of the 

research. This research used quasi experimental method. Cluster random sampling technique was used to obtain 

representative sample and had been obtained 72 students as the sample. Lilliefors test was used for normality 

test and Fisher test was used for homogeneity. From the hypothesis test, t-test value were obtained equal to 

1.801 with level of significance 5%. The conclusion of this research was that Numbered Heads Together 

cooperative learning based on student activity sheet had some effects to the SMP Negeri 1 Ciampea student’s 

ability of mathematical communication. 

 

Keywords: Numbered Heads Together  on student activity sheet, Ability Communication Mathematical  
 

A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi dan dimiliki setiap 

orang  dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Kebutuhan 

individu untuk menambah ilmu 

pengetahuan sebagai insan yang 

berkualitas. Ilmu matematika 

diantaranya menjadi cabang ilmu 

pengetahuan yang menjadi kebutuhan 

penting tiap individu.

 Pengembangan ilmu matematika 

berada di setiap jenjang pendidikan 

yang ditempuh baik sekolah dasar (SD) 

sampai sekolah menengah atas (SMA). 

Hal tersebut membuktikan bahwa ilmu 

matematika berkembang berdasarkan 

jenjang pendidikan yang ditempuh serta 

kemampuan yang dimiliki oleh tiap 

individu. Kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki seseorang tentu sesuai 

tingkat pendidikan yang diikutinya, 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka diasumsikan semakin  

 

tinggi pula keterampilan, pengetahuan, 

dan kemampuannya (Syaiful Sagala, 

2012: 13). 

Matematika pada hakikatnya 

merupakan simbolis (Abdurahman, 

2012: 213). Bahasa simbolis yang 

berfungsi untuk mengekspresikan 

hubungan-hubungan kuantitatif dan 

keruangan. Menterjemahkan atau 

membaca simbol-simbol dalam ilmu 

matematika termasuk dalam kaitan 

komunikasi matematis. 

Kemampuan komunikasi matematis 

merupakan hal yang penting untuk tiap 

siswa karena salah satu indikatornya 

terdapat pada Standar Isi Mata 

Pelajaran Matematika Permendiknas 

No. 22 Depdiknas (Shodiq, 2009: 1). 

Aspek yang dilakukan pada 

kemampuan komunikasi matematis 

salah satunya merepresentasi, menulis, 

melisankan kembali materi matematika 

yang telah dipelajari, yaitu adanya 

mailto:Fikriismail25.fi@gmail.com
mailto:Slamet.soro@yahoo.com
mailto:Yundakurniawan@uhamka.ac.id
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penjelasan yang dilakukan secara 

verbal, diagram, maupun simbol pada 

matematika. 

Komunikasi matematis perlu 

mendapatkan fokus perhatian dalam 

pembelajaran matematika, sebab 

melalui komunikasi siswa dapat 

mengorganisasi dan mengkonsolidasi 

berpikir matematisnya, dan siswa dapat 

mengeksplorasi ide-ide matematika. 

Selain itu menurut Atkins komunikasi 

matematika secara verbal 

(mathematical conversation)merupakan 

“a tool for measuring growth in 

understanding, allow participants to 

learn about the mathematical 

constructions from others, and give 

participantsopportunities to reflect on 

their own mathematical 

understandings”(Umar, 2012: Vol.1 

No.1) 

Pada pembelajaran matematika 

banyak siswa yang seharusnya dapat 

menyelesaikan soal matematika dengan 

baik, tetapi justru rata-rata siswa tidak 

bisa menjawab soal dengan terstruktur 

untuk mendukung jawaban didapat 

karena siswa kurang mampu 

menjelaskan jawaban dari soal yang 

mereka kerjakan. Siswa kurang 

memperhatikan proses yang ditulis 

dengan menggunakan bahasa yang 

sesuai, sehingga menyebabkan 

rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis mereka. 

Fakta rendahnya kemampuan 

komunikasi matematis dapat dilihat dari 

hasil penelitian tes kemampuan 

komunikasi matematis yang dilakukan 

oleh Ilham Jaya pada tahun 2013, untuk 

rata-rata skor di salah satu kelas VII 

yang ia teliti adalah 10,3 dengan skor 

idealnya yaitu 32 atau sebesar 31,25 % 

dari skor idealnya (Jaya, 2013: 56). 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

siswa kesulitan dalam 

mengkomunikasikan gagasan atau ide 

dengan baik sehingga kemampuan 

komunikasi matematis siswa masih 

rendah. Hal itu berdampak pada hasil 

belajar siswa karena proses 

pembelajaran tidak berjalan secara 

maksimal. Proses pembelajaran yang 

dilakukan guru di beberapa tempat 

satuan pendidikan tergolong 

menggunakan metode konvensional 

sehingga kesempatan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan 

komunikasi hanya sedikit.  

Model Pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together merupakan 

model pembelajaran aktif yang 

mengarahkan siswa terhadap materi 

yang dipelajarinya. Pembelajaran ini 

melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran, memupuk rasa 

kebersamaan, tanggung jawab, kerja 

sama dan menguji siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Keunggulan menggunakan model 

pembelajatran Numbered Heads 

Together yaitu siswa secara 

berkelompok mendiskusikan serta 

mencari solusi atas permasalahan yang 

diberikan oleh guru kemudian pada 

akhir diskusi setiap satu siswa dari tiap 

kelompok akan ditunjuk guru untuk 

mempersentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. Penerapan model 

Pembelajaran Numbered Heads 

Together diharapkan dapat 

menimbulkan pengaruh belajar siswa 

dalam proses pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik menjadikan model 

pembelajaran Numbered Heads 

Together guna meningkatkan 
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kemampuan komunikasi matematis 

siswa dengan melakukan penelitian 

berjudul “Pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berbasis lembar 

aktivitas siswa terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa di SMP 

Negeri 1 Ciampea Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan identifikasi masalah 

dan batasan masalah maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads 

Together Berbasis lembar aktivitas 

siswa terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Ciampea Kabupaten Bogor?” 

Secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together berbasis 

lembar aktivitas siswa terhadap 

kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Ciampea Kabupaten Bogor. Manfaat 

dari penelitian ini yaitu 1) Dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads 

Together yang dapat dimanfaatkan pada 

pembelajaran selanjutnya. 2) Sebagai 

pengetahuan mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together sehingga menjadi 

alternatif untuk mengarahkan siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas. 3) 

Dapat menambah daftar referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

B. Metode 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah quasi eksperiment 

(Sugiono, 2009: 77). Pada akhir 

pembelajaran kedua kelompok kelas 

diberikan tes yang sama, kemudian 

dibandingkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa dari kedua kelompok 

kelas tersebut. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari populasi 

terjangkau sebanyak dua kelas VIII. 

Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dengan teknik Cluster Random 

Sampling. Selanjutnya berdasarkan 

hasil ulangan tengah semester genap, 

kelas VIII-3 berjumlah 36 siswa dipilih 

sebagai kelas eksperimen yang 

diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berbasis lembar 

aktivitas siswa dan kelas VIII-2 

berjumlah 36 siswa dipilih sebagai 

kelas kontrol yang tidak diajarkan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads 

Together berbasis lembar aktivitas 

siswa. 

Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan tes kemampuan 

komunikasi matematis berbentuk uraian 

pada pokok bahasan kubus dan balok 

sebanyak 10 soal yang memenuhi 

indikator kemampuan komunikasi 

matematis siswa yaitu 1) 

Menghubungkan suatu situasi, gambar, 

diagram, atau benda nyata kedalam 

bahasa, simbol, ide atau model 

matematis. 2) Menjelaskan ide, situasi, 

dan relasi matematika secara lisan dan 

tulisan dengan benda nyata, gambar, 

grafik dan aljabar. 3) Menyatakan 

peristiwa sehari – hari dalam bahasa 

atau simbol matematika. 4) Membuat 

konjektur, menyusun argumen, 

merumuskan definisi, dan generalisasi  

(Utari Sumarmo, 2012) dan diberikan 
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setelah perlakuan. Instrumen tersebut 

terlebih dahulu diuji coba untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

Data yang telah diperoleh pada 

penelitian dianalisis menggunakan uji-t 

yang sebelumnya dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas sebagai 

uji persyaratan analisis data. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini berlangsung selama 7 

pertemuan dimana pertemuan pertama 

sampai dengan pertemuan kenam guru 

mengajarkan materi menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together berbasis 

lembar aktivitas siswa untuk kelas 

eksperimen dan model pembelajaran 

konvensional untuk kelas kontrol, 

kemudian pertemuan terakhir guru 

memberikan soal tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa materi 

bangun ruang kubus dan balok. Hasil 

perhitungan yang diperoleh dari data 

penelitian hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 1 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 

bahwa rata rata skor kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

rata-rata skor kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada kelas kontrol.  

 Untuk mengetahui perbedaan rata-

rata tersebut dilakukan uji-t. Sebelum 

dilakukan uji-t, dilakukan uji normalitas 

dan homogenitas  terlebih dahulu. Hasil 

dari uji normalitas dan homogenitas 

adalah kedua data berdistribusi normal 

dan memiliki varians yang homogen. 

 Karena data yang didapat 

berdistribusi normal dan homogen, 

maka analisis data yang digunakan 

adalah uji-t. Berdasarkan uji-t ini 

didapat bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berbasis lembar 

aktivitas siswa terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Selain 

rata-rata skor kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas eksperimen yang 

lebih tinggi dari kelas kontrol, 

persentase 3 indikator kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas 

eksperimen juga lebih tinggi dari kelas 

kontrol. Berikut ini adalah persentase 

setiap indikator kemampuan 

komunikasi matematis siswa antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
Gambar 2 

 

D. Simpulan 

Dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
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Heads Together berbasis lembar 

aktivitas siswa terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa,. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai uji-t yaitu 

                           . 

Skor rata-rata tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads 

Together berbasis lembar aktivitas 

siswa sebesar 15,883 lebih tinggi 

daripada skor rata-rata tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang 

diajarkan pembelajaran biasa sebesar 

15,583. Selain itu, presentase indikator 

kemampuan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads 

Together berbasis lembar aktivitas 

siswa lebih tinggi daripada siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran biasa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

peneliti menyarankan kepada guru 

matematika untuk menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berbasis lembar 

aktivitas siswa untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Peneliti juga menyarankan 

penggunaan media pembelajaran pada 

saat pembelajaran matematika sehingga 

pesan pembelajaran lebih cepat diterima 

siswa. 
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ABSTRACT 

This classroom action research aims to improve the students’ mathematics outcome learning on the circle  

through  LAS based guided discovery method. The research subject is grade VIII-C SMPN 113 Jakarta has 33 

students. The indicators of the success of the value of the average class at 75.00 and 85% of 33 students get 

score   70.00. Based on the result of evaluation at first cycle research gained an average value of class 66.39 

with percentage reaches the minimum completeness criteria 63.64%. The second cycle research gained an 

average value of class is 73.03 with percentage reaches the minimum completeness criteria 78.79%. The third 

cycle research gained an average value of class is 77.18 with percentage reaches the minimum completeness 

criteria 93.94%. So, it can be concluded that the LAS based guided discovery method can improve students’ 

mathematics outcome learning on the circle in grade VIII-C SMPN 113 Jakarta. 

 

Keywords:  LAS Based Guided Discovery Method, Classroom Action Research (CAR), Students’ Mathematics 

Outcome Learning, Circle. 

 

A. PENDAHULUAN 

Geometri dapat menghitung luas, 

panjang dan volume di mana semuanya 

sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Lingkaran adalah salah satu 

bagian dari geometri yang banyak 

dijumpai. Materi lingkaran dapat dipelajari 

di SMP kelas VIII. Materi ini tergolong 

sulit untuk siswa kelas VIII. Kesulitan 

dalam mempelajari lingkaran salah 

satunya dirasakan oleh siswa kelas VIII-C 

di SMPN 113 Jakarta. Hal ini diketahui 

dari rendahnya nilai akhir yang diperoleh 

siswa kelas VIII-C di SMPN 113 Jakarta 

materi lingkaran pada tahun pelajaran 

2015/2016. Siswa yang memperoleh nilai 

mencapai KKM hanya 4 siswa dari 32 

siswa. 

Kesulitan siswa dalam belajar juga 

dipengaruhi oleh motivasi. Keinginan 

belajar siswa dapat tercipta dari 

rangsangan yang diberikan guru melalui 

pembelajaran yang menarik. Pembelajaran 

yang menarik dapat diciptakan dengan 

menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi dan sesuai. Metode penemuan 

terbimbing merupakan metode yang lebih  

 

menekankan pada pengalaman langsung 

(E.Mulyasa, 2013: 110). Tujuan 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah 

meningkatkan hasil belajar siswanya. Hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2009: 

22). Media pembelajaran adalah alat bantu 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran (Djamarah & Zain, 2010: 121). 

Salah satu media pembelajaran yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan dalam 

pembelajaran adalah Lembar Aktivitas 

Siswa (LAS). LAS berupa lembaran kertas 

yang berupa informasi maupun soal-soal 

(pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa) (Hamdani, 2011: 74). 

Observasi yang dilakukan peneliti di kelas 

VIII-C SMPN 113 Jakarta meyakinkan 

peneliti untuk melakukan penelitian di 

kelas tersebut. Penelitian ini dimulai 

dengan memberikan test pra penelitian 

yang telah diuji validitasnya dan 

reliabilitasnya. Berdasarkan test pra 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

mailto:nikipriyanti@yahoo.com
mailto:slamet.soro@yahoo.co.id
mailto:troymath@uhamka.ac.id
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kelas VIII-C SMPN 113 Jakarta pada 

materi lingkaran, bahwa sebagian besar 

siswa memiliki hasil belajar yang rendah 

dalam pembelajaran matematika.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). PTK 

dalam penelitian ini dirancang dengan 

menggunakan PTK Model Kemmis & Mc. 

Taggart. PTK model Kemmis & Mc. 

Taggart merupakan pengembangan dari 

desain PTK model Kurt Lewin yang terdiri 

dari empat tahapan (Tampubolon, 2014: 

27). Empat tahapan yang dimaksud yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan 

(acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). PTK model Kemmis 

& Mc. Taggart dengan PTK model Kurt 

Lewin memiliki perbedaan yaitu di mana 

tahapan acting dan observing dilakukan 

dalam waktu yang bersamaan. 

 

Gambar 1 

PTK Model Kemmis & Mc. Taggart 

Rencana tindakan (acting) hendaknya 

memuat berbagai informasi tentang: (1) 

pengembangan materi pembelajaran; (2) 

pemilihan metode pembelajaran; (3) 

prosedur pemecahan masalah; (4) 

penentuan alat dan teknik pengumpulan 

data dan informasi yang diperlukan; (5) 

rencana pengumpulan data dan pengolahan 

data; (6) rencana untuk melaksanakan 

tindakan pemecahan masalah; dan (7) 

rencana evaluasi tindakan sekaligus 

evaluasi pembelajaran (Mulyasa, 2009: 

109). 

Langkah-Langkah Siklus PTK 

1. Tahap Perencanaan/Persiapan 

a. Permintaan ijin kepada Kepala 

SMPN 113 Jakarta untuk 

melaksanakan PTK, meminta 

meminta kesediaan guru kelas 

untuk menjadi kolaborator dalam 

penelitian ini. 

b. Merencanakan kegiatan 

pembelajaran matematika sesuai 

dengan metode penemuan 

terbimbing dengan menyusun 

persiapan mengajar seperti 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), bahan ajar, LAS, dan 

instrumen penilaian.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Evaluasi hasil belajar dilaksanakan 

melalui kegiatan pembelajaran dengan 

indikator dan soal tes formatif, 

kemudian diakhiri dengan 

menganalisis hasil tes formatif oleh 

peneliti sebagai data yang diperoleh 

melalui proses pembelajaran di kelas.  

3. Tahap Pengamatan 

Mengamati kegiatan proses 

pembelajaran dengan format yang 

telah disiapkan oleh peneliti. 

Pengamatan tersebut meliputi dua 

aspek pengamatan, yaitu pengamatan 

terhadap aktivitas siswa dan 

pengamatan terhadap aktivitas guru 

dalam proses belajar mengajar. 

4. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan oleh 

peneliti dengan berkolaborasi dengan 

guru matematika di kelas VIII yang 

telah mengamati proses pembelajaran 

yang dilaksanakan. Refleksi yang 

dilakukan di dalam penelitian ini 

adalah refleksi proses dan refleksi 

hasil. 

 

Plan 

Act & Observe 

Reflect 

Revised Plan 

Act & Observe 

 

Reflect Next 
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Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam PTK ini, sebagai 

berikut: 

1. Tes Hasil Belajar Siswa 

Tes ini digunakan sebagai alat 

untuk mengukur kemampuan hasil 

belajar matematika siswa dari setiap 

siklusnya. Tes ini dilaksanakan secara 

tertulis yang berbentuk pilihan ganda. 

Banyaknya soal dalam setiap siklus 

berjumlah 20 soal. 

2. Lembar Observasi 

Lembar pengamatan atau lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar 

observasi aktivitas siswa diisi saat 

pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi 

aktivitas guru terdiri dari 18 aspek 

berupa kegiatan guru selama berada di 

dalam kelas dan lembar observasi 

aktivitas siswa terdiri dari 10 aspek 

berupa kegiatan siswa selama berada di 

dalam kelas. Penelitian pelaksanaan 

pembelajaran diberikan dalam bentuk 

centang atau ceklis pada instrumen 

yang sama. Lembar aktivitas guru dan 

lembar aktivitas siswa diisi oleh 

observer yang berada di kelas.  

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk 

mendapatkan data-data atau kejadian-

kejadian yang terjadi dan dianggap 

menjadi perhatian khusus dan 

pertimbangan selama proses 

pembelajaran. Catatan lapangan ini 

diisi oleh observer pada saat 

pelakasanaan pembelajaran disetiap 

pertemuannya untuk mengamati subjek 

atau objek penelitian tindakan kelas. 

4. Dokumentasi 

Alat pengumpul data yang 

digunakan berupa handphone untuk 

mendokumentasikan setiap kejadian 

penting di kelas selama proses 

pembelajaran. Dokumentasi diambil 

oleh rekan peneliti.  

Analisis Data 

Teknik analisis data dalam 

penelitian tindakan kelas ini sangat 

tergantung pada data yang terkumpul. 

Teknik analisis data dalam penelitian 

ini berupa analisis data tes hasil belajar 

matematika siswa, hasil pengamatan 

dengan lembar pengamatan, data 

dokumentasi berupa foto dan video 

saat proses pembelajaran. Sebelum 

melakukan sebuah penelitian tindakan 

kelas, biasanya soal itu dilakukan uji 

analisis butir soal tes, yaitu meliputi uji 

validitas dan uji reliabilitas.   

 

C. HASIL  

Dari rencana tindakan yang sudah 

tersusun di atas, penulis melakukan 

penyajian pembelajaran metode penemuan 

terbimbing berbasis LAS dalam 3 siklus, 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Berdasarkan instrumen 

pengamatan aktivitas siswa dan catatan 

lapangan maka terdapat hasil 

pengamatan berupa temuan-temuan 

pada proses pembelajaran siklus I yang 

harus diperhatikan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Pada pertemuan pertama peneliti 

sudah melakukan interaksi dengan 

peserta didik namun interkasi 

tersebut masih kurang mendapat 

perhatian dari peserta didik; 

2. Pada pertemuan pertama, siswa 

belum terbiasa melakukan 

pembelajaran dengan metode 

penemuan terbimbing; 

3. Kebanyakan siswa bersifat pasif 

ketika pembelajaran berlangsung 

terlebih jika guru meminta siswa 

untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya; 

4. Banyak siswa yang terlihat 

kesulitan dalam menggunakan alat-

alat penunjang pembelajaran dan 

kesulitan dalam membuktikan 

suatu konsep; 

5. Penguasaan kelas perlu 

ditingkatkan. 

Adapun nilai rata-rata hasil belajar 

matematika pada siklus I adalah 66,39 

dengan persentase pencapaian kriteria 
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ketuntasan minimal yaitu 63,64% atau 

sebanyak 21 siswa sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal dan 

persentase ketidakcapaian kriteria 

ketuntasan minimal 36,36% atau 12 

siswa belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal. Persentase rata-

rata dari aktivitas siswa sebanyak enam 

pertemuan pada siklus I yaitu sebesar 

75,83%. Hal ini menunjukkan, terdapat 

peningkatan pada persentase aktivitas 

siswa sebelum diberi tindakan dengan 

yang sudah diberi tindakan. 

Berdasarkan lembar observasi aktivitas 

guru pada siklus I yang terdiri dari 

enam pertemuan, persentase rata-rata 

aktivitas guru yaitu sebesar 59,72%. 

Hal ini jelas terlihat terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan 

dalam persentase pencapaian KKM, 

namun belum sesuai dengan yang 

diharapkan peneliti. Oleh karena itu, 

peneliti akan melanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

2. Siklus II 

Berdasarkan instrumen 

pengamatan aktivitas siswa dan catatan 

lapangan maka terdapat hasil 

pengamatan berupa temuan-temuan 

pada proses pembelajaran siklus II 

yang harus diperhatikan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat antusias mengikuti 

pembelajaran dengan metode 

penemuan terbimbing; 

2. Keaktifan siswa sudah mulai 

terlihat ketika pembelajaran 

berlangsung; 

3. Siswa dapat menggunakan alat 

penunjang pembelajaran dengan 

benar; 

4. Penguasaan kelas sudah lebih baik. 

Berdasarkan hasil belajar 

matematika pada siklus II, hasil belajar 

mengalami peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Nilai rata-rata matematika 

pada siklus II adalah 73,03 dengan 

persentase pencapaian kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 78,79% atau 

26 siswa sudah mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal dan persentase 

ketidakcapaian kriteria ketuntasan 

minimal 21,21% atau 7 siswa belum 

mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimal. lembar observasi aktivitas 

siswa pada siklus II yang terdiri dari 

tiga pertemuan terdapat peningkatan 

persentase aktivitas siswa pada setiap 

pertemuan, dengan persentase rata-rata 

sebesar 85,83%. Begitu juga atas dasar 

lembar observasi aktivitas guru pada 

siklus II, terdapat peningkatan 

persentase aktivitas guru pada setiap 

pertemuan. Persentase rata-rata 

aktivitas guru pada siklus II lebih 

tinggi daripada persentase rata-rata 

aktivitas guru pada siklus I, yaitu 

sebesar 82,41%.   

Hasil belajar pada siklus II 

menunjukkan bahwa penelitian ini 

belum mencapai target atau indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

peneliti akan melanjutkan kesiklus 

berikutnya yaitu siklus III. 

3. Siklus III 

Berdasarkan instrumen aktivitas 

siswa dan catatan lapangan maka 

terdapat hasil pengamatan berupa 

temuan-temuan pada siklus III yang 

harus diperhatikan oleh peneliti 

sebagai berikut. 

1. Siswa lebih percaya diri dalam 

presentasi; 

2. Siswa bersikap aktif ketika 

pembelajaran berlangsung; 

3. Peneliti melakukan pembelajaran 

dengan terarah; 

Berdasarkan hasil belajar 

matematika pada siklus III, hasil 

belajar mengalami peningkatan. Nilai 

rata-rata matematika pada siklus III 

adalah 77,18 dengan persentase 

pencapaian kriteria ketuntasan minimal 

yaitu 93,94% atau 31 siswa sudah 

mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimal dan persentase ketidakcapaian 

kriteria ketuntasan minimal 6,06% atau 

2 siswa belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal. 
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Hasil belajar pada siklus ketiga 

menunjukkan bahwa telah tercapainya 

target atau indikator keberhasilan 

penelitian yang ditetapkan. Indikator 

dalam penelitian ini yaitu dimana nilai 

rata-rata kelas harus sebesar 75,00 dan 

persentase pencapaian kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) adalah 

85% atau 28 siswa yang harus 

memperoleh nilai mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) dengan 

nilai KKM 70,00. Berdasarkan lembar 

observasi aktivitas siswa pada siklus 

III, terdapat peningkatan persentase 

aktivitas siswa pada setiap pertemuan, 

dengan persentase rata-rata sebesar 

82,41%. Adapun persentase aktivitas 

guru pada siklus III terdapat 

peningkatan pada setiap pertemuan, 

persentase rata-rata sebesar 92,59%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 2 

Perolehan Rata-Rata Hasil Belajar 

 

 
Gambar 3 

Perolehan Persentase Pencapaian 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

 
Gambar 4 

Perolehan Persentase Rata-Rata 

Aktivitas Siswa 

 

 
Gambar 5 

Perolehan Persentase Rata-Rata 

Aktivitas Guru 

 

D. KESIMPULAN 

Dari hasil analisa data dan pembahasan 

di atas menunjukkan bahwa beberapa 

kemajuan yang dicapai selama 

pembelajaran menggunakan metode 

penemuan terbimbing berbasis LAS, maka 

hasil penelitian tindakan kelas ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. metode penemuan terbimbing berbasis 

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa pada materi lingkaran kelas VIII-

C di SMP Negeri 113 Jakarta. 

2. Proses pembelajaran dengan penerapan 

metode penemuan terbimbing berbasis 

LAS dapat membangun antusias, 

pengetahuan, dan kreatifitas siswa 

dalam pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan lingkaran. 

3. Pembelajaran dengan metode 

penemuan terbimbing juga membantu 

Sebelum 
PTK 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Sebelum 
PTK 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Sebelum 
PTK 

Siklus I Siklus II Siklus III 
73,03 77,18 

66,39 

52,61 

93,94% 
78,79% 

63,64% 

15,15% 

90,83% 85,83% 
75,83% 

40,00% 

92,59% 
82,41% 

59,72% 

37,50% 
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siswa dalam menemukan suatu konsep 

dengan langkah-langkah yang 

dilakukan sehingga pembelajaran 

berpusat kepada siswa. 

4. Pembelajaran dengan metode 

penemuan terbimbing ini dikemas 

secara kreatif dan inovatif, sehingga 

tercipta suasana belajar yang kondusif, 

nyaman dan menyenangkan. 

 

E. REFERENSI 

Bahri Djamarah, Syaiful dan Aswan Zain. 

2010. Strategi Belajar Mengajar. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Mulyasa, E. 2009. Praktik Penelitian 

Tindakan Kelas. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Mulyasa, E. 2013. Menjadi Guru 

Profesional. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil 

Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

M. A, Hamdani. 2011. Strategi Belajar 

Mengajar. Bandung: Pustaka Setia. 

 

Tampubolon, Saur. 2014. Penelitian 

Tindakan Kelas. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional ISSN: 2476-8898 
Matematika UHAMKA Vol. 1, Oktober 2017 

 

205 
 

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
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ABSTRACT 

The low of students’ mathematics conceptual understanding ability is caused by the teaching methods of 

monotonous teachers and students who were accustomed to memorizing the formula, it makes students bored 

and doesn’t active in learning activities so that students were less able to understand the concept in mathematics 

lessons. Then, the purpose of this research is to know of avability or unavability effect of Problem Based 

Learning (PBL) model to students’ mathematics conceptual understanding ability. This research was held on 

students’ of class VII in SMPN 269 Jakarta the second semester of the school year 2016/2017. The sampling 

technique used Cluster Sampling technique. The method used of Quasi Experiment method. According to the 

results of hypothesis test used t-test was obtained H0 is rejected so that it can be concluded that there is influence 

of Problem Based Learning (PBL) model to students’ mathematics conceptual understanding ability in SMPN 

269 Jakarta. 

 

Keywords : Problem Based Learning (PBL) Model, Students’ Mathematics Conceptual Understanding Ability 

 

A. Pendahuluan 

Mata pelajaran matematika 

mempunyai peran penting, yang diakui 

oleh Cockroft (Shadiq, 2014) yang 

menyatakan bahwa It would be very 

difficult-perhaps impossible-to live a 

normal life in very many parts of the world 

in the twentieth century without making 

use of mathematics of some kind. Maka itu 

setiap individu harus mempunyai 

kemampuan matematika yang salah 

satunya kemampuan pemahaman konsep 

matematis. Ketika mempelajari 

matematika, siswa memerlukan 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis yang baik agar dapat 

memecahkan suatu masalah matematika. 

Memahami konsep matematis sangat 

penting bagi siswa baik dalam tingkat SD, 

SMP maupun SMA sehingga siswa dapat 

memahami konsepnya dan siswa dapat 

menyelesaikan soal-soal matematika 

dalam bentuk lain serta masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam puluhan tahun terakhir, penelitian 

dalam bidang psikologi dan pendidikan 

(Turmudi, 2009) dalam belajar bidang-

bidang kompleks seperti matematika 

secara solid menetapkan pentingnya  

 

peranan pemahaman konseptual dalam 

pengetahuan dan kegiatan orang-orang 

yang pandai (cakap). Dengan demikian, 

kemampuan pemahaman konsep sangat 

penting bagi siswa terutama dalam mata 

pelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika di Indonesia 

berada diperingkat bawah berdasarkan 

data Trends in Intenational Mathematics 

and Science Study (TIMSS) pada tahun 

2011 (Gardenia, 2016) Indonesia 

menempati peringkat ke-38 dari 63 negara 

dalam pembelajaran matematika, 

kemudian aspek yang dinilai dalam 

matematika adalah pengetahuan tentang 

fakta, prosedur, konsep, penerapan 

pengetahuan dan pemahaman konsep. Data 

tersebut juga menunjukkan rendahnya 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Selain itu, dapat dilihat 

juga rendahnya literasi matematika 

menurut Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan wilayah nasional pada 

hasil Indonesian National Assesment 

Programme (INAP) tahun 2015 yaitu 

kurang 77,13%, cukup 20,58% dan baik 

2,29%. Adapun literasi matematika yang 

diukur sesuai dengan TIMSS. Ketika 
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kemampuan pemahaman konsep 

matematis yang dimiliki siswa rendah, 

siswa menjadi kurang mampu dalam 

memecahkan masalah matematis. 

Rendahnya kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa disebabkan oleh 

proses belajar siswa. Terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

(Slameto, 2013) yaitu faktor ekstern dan 

faktor intern, salah satu faktor ekstern 

yaitu metode mengajar guru. Sejauh ini 

metode mengajar guru dalam 

pembelajaran dianggap monoton dan 

kurang efektif karena kurangnya keaktifan 

dan partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran terutama ketika guru sedang 

memberikan materi dan memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan materi 

tersebut, yang menjadikan siswa pasif 

karena hanya mendengarkan penjelasan 

yang diberikan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Sehingga siswa 

menjadi kurang termotivasi untuk belajar 

dan siswa cenderung bosan yang 

mengakibatkan kurangnya siswa dalam 

memahami konsep ketika pembelajaran 

matematika. Serta, masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang dijelaskan oleh 

guru. Hal tersebut sependapat dengan 

Ruseffendi dan Wahyudin (Martunis, dkk, 

2014) banyak anak setelah belajar 

matematika, bagian yang sederhanapun 

banyak yang tidak dipahaminya, banyak 

konsep yang dipahami secara keliru. 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa 

siswa masih kesulitan dalam memahami 

konsep pada mata pelajaran matematika.  

Kurangnya siswa dalam memahami 

konsep pada mata pelajaran matematika 

juga dikarenakan siswa terbiasa menghafal 

suatu rumus, tidak mendalami materi 

tetapi hanya sekedar mengerti ketika guru 

memberikan contoh soal dan siswa tidak 

terbiasa dalam memecahkan suatu masalah 

nyata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Trianto (Agustina, 2016) yang menyatakan 

bahwa kenyataan di lapangan siswa hanya 

menghafal konsep dan kurang mampu 

menggunakan konsep tersebut jika 

menemui masalah dalam kehidupan nyata 

yang berhubungan dengan konsep yang 

dimiliki. Oleh karena itu, kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa 

masih rendah dalam pembelajaran 

matematika. 

Ketika proses pembelajaran 

matematika berlangsung, siswa harus 

dilatih untuk memahami suatu konsep 

daripada hanya menghafal suatu konsep 

tersebut. Proses belajar tidak sekadar 

menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta 

belaka, tetapi merupakan kegiatan 

menghubungkan            konsep-konsep 

untuk menghasilkan pemahaman yang 

utuh sehingga konsep yang dipelajari akan 

dipahami secara baik dan tidak mudah 

dilupakan (Majid, 2014). Oleh karena itu 

untuk mencapai kemampuan pemahaman 

konsep matematis yang lebih baik, proses 

belajar harus dilaksanakan dengan lebih 

menekankan pada pemahaman serta 

keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Ketika mempelajari 

matematika terdapat berbagai model 

pembelajaran, sehingga guru harus 

memilih model pembelajaran yang tepat 

dan sesuai agar dapat diterapkan di kelas 

untuk materi yang akan dijelaskan. 

Model PBL mempunyai langkah-

langkah pembelajaran yaitu siswa selalu 

dihadapkan pada masalah, yang kemudian 

diselesaikan secara berkelompok. Serta 

model PBL juga nmempunyai beberapa 

faktor kelebihan (Riyanto, 2012) yaitu (1) 

peserta didik dapat belajar, mengingat, 

menerapkan, dan melanjutkan proses 

belajar secara mandiri dan (2) peserta 

didik diperlakukan sebagai pribadi yang 

dewasa, kemudian perlakuan ini 

memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk mengimplementasikan 

pengetahuan atau pengalaman yang 

dimiliki untuk memecahkan masalah. 

Sehingga, dengan model ini siswa menjadi 

lebih memahami cara dalam memecahkan 

suatu masalah yang diberikan oleh guru 

karena siswa dituntut untuk mandiri dan 

diberikan kebebasan, terutama dalam 

memecahkan masalah secara berkelompok 
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sehingga siswa terlibat aktif selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung serta 

siswa dapat memperoleh dan memahami 

suatu konsep dari masalah tersebut dan 

siswa tidak bosan dikarenakan setiap siswa 

ikut berpartisipasi untuk memecahkan 

masalah dengan bertanya serta bertukar 

pendapat dalam kelompoknya masing-

masing agar menemukan solusi untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

Oleh karena itu, guru perlu 

menggunakan model PBL dalam 

pembelajaran matematika. Dengan model 

PBL, kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dapat dicapai dengan baik 

karena siswa dihadapkan pada masalah 

matematika yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari atau kontekstual dan 

siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, tujuan dari penelitian 

adalah untuk mengetahui terdapat atau 

tidak pengaruh model PBL terhadap 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

  

B. Metode 

Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode quasi 

eksperiment, dimana pada penelitian ini 

terdapat dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen adalah kelompok 

yang menggunakan model PBL sedangkan 

kelompok kontrol yang tidak 

menggunakan model PBL. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari populasi yaitu 

kelas VII sebanyak 7 kelas yang ada di 

SMP Negeri 269 Jakarta. Kemudian, 

berdasarkan teknik cluster sampling 

didapat secara kebetulan 2 kelas yaitu 

kelas VII-F dan VII-G. Selanjutnya, 

didapat kelas esperimen yaitu kelas VII-G 

sebanyak 33 siswa dan kelas kontrol yaitu 

kelas VII-F sebanyak 35 siswa. Sedangkan 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yaitu berupa tes 

tertulis berbentuk uraian.  
 

C. Hasil dan Pembahasan 

Terdapat hasil akhir penelitian 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, yang didapat data dari 

kelas eksperimen terkait hasil akhir 

penelitian kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dengan menggunakan 

model PBL pada materi pembelajaran 

himpunan. Diperoleh rentang skor antara 

13 sampai dengan 38 dengan jumlah 

sampel 31 siswa. Kemudian, rata-rata skor 

kelas eksperimen sebesar 25,742, median 

sebesar 22,364, dan modus 25,250, serta 

simpangan baku sebesar 6,377. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram dan Poligon 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Kelas Eksperimen 

 

Dari data tersebut di atas 

menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak  

terdapat pada batas nyata 20,5 sampai 25,5 

sedangkan frekuensi terkecil terdapat pada 

batas nyata 15,5 sampai 20,5. 

Sedangkan, data yang didapat 

berdasarkan hasil akhir penelitian pada 

kelas kontrol terkait kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa 

dengan tidak menggunakan model PBL 

pada materi pembelajaran himpunan. 

Diperoleh rentang skor antara 6 sampai 

dengan 34 dengan jumlah sampel 33 

siswa. Kemudian, rata-rata skor kelas 

eksperimen sebesar 22,455, median 

sebesar 22,333, dan modus 22, serta 

simpangan baku sebesar 5,853. 
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Gambar 2. Histogram dan Poligon 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Kelas Kontrol 

 

Dari data tersebut di atas frekuensi 

terbanyak terdapat pada batas nyata 19,5 

sampai 24,5 sedangkan frekuensi terkecil 

terdapat pada batas nyata 4,5 sampai 14,5. 

Setelah mengetahui data pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, maka 

dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas diperoleh data 

berdistribusi normal dan homogen. 

Kemudian, dilakukan uji hipotesis 

penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh model PBL terhadap 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

rata-rata tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yaitu siswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada siswa kelas 

kontrol. Hasil rata-rata skor tes 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat disajikan pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Rata-rata Skor 

Hasil Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol dengan Skor Ideal 

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat 

bahwa rata-rata kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yang 

menggunakan model PBL lebih baik 

dibandingkan yang tidak menggunakan 

model PBL. Kemudian, didapat hasil skor 

kelas eksperimen 25,742 atau sebesar 

58,505% dari skor ideal dan kelas kontrol 

22,455 atau sebesar 51,034% dari skor 

ideal.     
 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model PBL terhadap 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Kemudian, perhitungan 

besarnya dari pengaruh dengan effect size 

yang diperoleh dalam kategori sedang. 

Dan temuan yang didapat selama 

penelitian yaitu guru matematika perlu 

menerapkan penggunaan model PBL 

dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi himpunan karena 

dengan menerapkan model ini terbukti 

cukup efektif dalam meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep 

matematis pada materi himpunan serta 

sekolah diharapkan mampu memfasilitasi 

siswa dalam kegiatan proses belajar 

mengajar agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.      
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ABSTRACT 

This classroom action research aims to improve mathematical connection ability in integral topic of students in 

class XI IPS 1 SMA Negeri 3 Tangerang. The study of class action is based on the low average daily test score 

before the action. The hypothesis of action research proposed in this research is improving students' 

mathematical connection ability with PBL model in class XI IPS 1 even semester SMA Negeri 3 Tangerang". 

The subjects were 37 students. Based on the research that has been done can be summed up things as follows: 

on the students' Mathematical Connection ability before the action, the average grade 68.135 with percentage 

achievement KKM 48.65% and on the mathematical connection ability of students cycle I, the average value 

goes up to 73.432 with the percentage of achievement of KKM 64.86% while in cycle II, the average value 

increased to 78.270 with achievement KKM 83.78%. 

 

Keywords: PBL (Problem Based Learning) Model, Classroom Action Research (CAR), Student Mathematical  

Connection Ability 
 

A. Pendahuluan 

Matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang dibutuhkan di berbagai 

aspek kehidupan, mulai dari ilmu 

matematika antar matematika, antar ilmu 

bidang lain, dan di kehidupan sehari-hari. 

Suatu pelaksanan pembelajaran di sekolah 

merupakan usaha dalam meningkatkan 

suatu kemampuan koneksi matematis 

siswa masih banyak sekali kendala dan 

hambatan. Lebih-lebih pada mata pelajaran 

matematika yang cukup banyak menuntut 

siswa untuk pencapaian suatu konsep 

sehingga kurangnya motivasi siswa dalam 

belajar.  

Berdasarkan data TIMSS (Trend In 

International Mathematics And Sciencen 

Study), (2017, hal. 47) pada tahun 2017 

menunjukan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat 36 dari49 negara yang ikut 

berprestasi. Pada tahun 2015 juga, PISA 

(Programme for Internasional Student 

Assessment) juga mengemukakan bahwa 

bahwa Indonesia menempati posisi 63 dari 

70 negara. Berdasarkan INAP (Indonesian 

National Assessment Programme). (2016, 

hal. 5)  pada tahun 2016 didapatkan bahwa 

kemampuan matematika siswa Indonesia 

masih menunjukan kemampuan yang 

rendah dengan persentase 77,13%. 

Menurut ketiga hasil data tersebut 

menunjukan bahwa pembelajaran 

matematika di Indonesia masih jauh dari 

apa yang diharapkan (masih rendah) 

disinilah tugas guru untuk memaksimalkan 

kinerja dalam rangka meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Nomor 20 tahun 

2006 tentang standar isi, terlihat bahwa 

kemampuan koneksi matematis siswa 

sangat penting untuk sekolah menengah. 

Matematika merupakan suatu materi yang 

saling berkaitan dan tidak dapat berdiri 

sendri-sendri. Matematika dapat 

terkoneksi dengan dunia nyata dan ilmu 

lain. Contoh mengaitkan matematika 

dengan matematika itu sendri adalah 

konsep integral dengan fungsi aljabar. 

Contoh mengaitkan konsep matematika 

dengan ekonomi, ataupun fisika dengan 

mailto:nury.aprilyani@gmail.com
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kimia. Pada materi integral guru dapat 

mengaitkan dengan konsep tersebut. 

Kemampuan siswa dalam menghubungkan 

antar konsep atau ide matematika disebut 

sebagai koneksi matematis, kemampuan 

koneksi matematik merupakan 

kemampuan esensial yang harus dikuasai 

siswa menengah (Sumarmo, 2012. Hal.12) 

Koneksi matematis merupakan salah 

satu komponen dari kemampuan dasar 

yang harus dimilikin oleh siswa dalam 

belajar matematika, karena kemampuan 

koneksi matematis siswa merupakan salah 

satu dari lima kemampuan standar yang 

harus dimiliki siswa yang ditetapkan 

dalam NCTM (National Council of 

Teacher of Mathematics) (2000) yaitu, 

kemampuan pemecahan masalah (problem 

Solving), kemampuan penalaran 

(reasoning), kemampuan komunikasi 

(communication), kemampuan koneksi 

(connection), dan kemampuan representasi 

(representation). “when student can 

connect mathematical ideas, their 

understanding is deeper and more 

lasting”. Apabila para siswa dapat 

menghubungkan gagasan-gagasan 

matematis, maka pemahaman mereka akan 

lebih mendalam dan lebih bertahan lama. 

Menurut NCTM juga menyebutkan 

pentingnya koneksi matematika bagi 

siswa, yaitu “…to help student broaden 

their perspective, to view mathematics as 

an integrated whole rather than as an 

isolated set of topics and to acknowledge 

eits relevance and usefulness both in and 

out of school”. Koneksi matematika 

digunakan untuk membantu siswa 

memperluas perspektif mereka, untuk 

melihat matematika sebagai suatu 

keseluruhan yang utuh bukan sebagai 

serangkaian topik yang terpisah. 

PBL adalah suatu strategi 

pembelajaran yang menggunakan masalah 

sebagai stimulus menemukan atau 

mendapatkan informasi yang diperlukan 

untuk memahami masalah tersebut dan 

mencari solusinya. Stimulus masalah 

digunakan untuk mengaktifkan 

keingintahuan siswa sebelum mulai 

mempelajari suatu subjek. PBL 

menyiapkan siswa untuk berpikir secara 

kritis dan analitis, serta mampu untuk 

mendapatkan dan menggunkan secra tepat 

sumber-sumber pelajaran.  

Dolmans, dkk (2010) mengatakan 

bahwa “…although PBL looks different at 

various schools, three characteristics can 

be considered as essential: 1) problems as  

a stimulus for learning, 2)teachers as 

fasilitators of the learning process, and 3) 

group work as stimulus for interaction. 

Within PBL, students work in small groups 

todiscuss problems under the guidance of 

teacher. The teacher acts to facilitates the 

learning process, rather than to provide 

knowledge. 

PBL merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam pembelajaran 

berbasis masalah kemampuan berpikir 

siswa betul-betul dioptimalisasikan  

melalui proses kerja kelompok atau tim 

yang sistematis, sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya 

secara kesinambungan (Rusman, 2014. 

hal. 229) 

PBL merupakan model pembelajaran 

inovatif yang diterapkan untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir 

siswa dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Model PBL dipilih karena 

mempunyai beberapa kelebihan, antara 

lain adalah: Siswa didorong untuk 

memiliki kemampuan memecahkan 

masalah dalam situasi nyata, Siswa 

memiliki kemampuan membangun 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 

belajar, Pembelajaran berfokus pada 

masalah sehingga materi yang  tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajarai oleh 

siswa, Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa 

melalui kerja kelompok, Siswa terbiasa 

menggunakan sumber-sumber 

pengetahuan, baik dari perpustakaan, 

internet, wawancara, dan observasi, Siswa 

memiliki kemampuan menilai kemajuan 

belajarnya, Siswa memiliki kemampuan 

untuk melakukan komunikasi ilmiah 

dalam kegiatan diskusi atau presentasi  
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hasil pekerjaan mereka, Kesulitan belajar 

siswa secara individual dapat diatasi 

melalui kerja kelompok dalam bentuk peer 

teaching. (Shoimin,2014. hal. 130)  

 

B. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI 

IPS 1 SMAN 3 Kabupaten Tangerang 

dengan jumlah peserta didik sebanyak  37 

siswa, terdiri dari 20 perempuan dan 17 

laki-laki. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 

mengetahui apakah penggunaan model 

PBL dapat meningkatkan kemampuan 

koneksi matemtais siswa.  

Prosedur dan langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

model yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan Mc Taggart  dimana kegiatan 

penelitian ini diawali dengan 

mengidentifikasi masalah, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

observasi, dan tahap refleksi. Instrumen 

penelitian meliputi instrumen tes dan 

intrumen observasi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini 

meliputi instrumen tes kemampuan 

koneksi matematis, lembar observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi.  

Penerapan pembelajaran 

menggunakan model PBL dilakukan 

dalam beberapa siklus. Kegiatan siklus 

berhenti apabila pada tahap refleksi didapat 

hasil kemampuan koneksi matematis sudah 

memenuhi target yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Target tersebut adalah apabila nilai 

rata-rata hasil kemampuan koneksi matematis 

siswa lebih dari KKM yaitu sebesar 75 dan 

saat pencapaian siswa yang mencapai nilai 

KKM mencapai 75% dari 37 siswa di kelas XI 

IPS 1 SMAN 3 Kabupaten Tangerang tahun 

pelajaran 2016-2017. 

 

 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis seluruh hasil 

kemampuan koneksi matemtais dengan 

menggunakan instrumen penelitian, diperoleh 

hasil kemampuan koneksi matemtais sebelum 

tindakan dan setelah menggunakan model PBL 

dalam Siklus I dan Siklus II disajikan dalam 

tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Data Nilai Rata-Rata Kemampuan 

Koneksi Matemtais Siswa dengan Model PBL 

No. Kriteria 

Persentase 

siswa 

belum 
mencapai 

KKM 

Persentase 

siswa sudah 

mencapai 
KKM 

 

Nilai 

rata-rata 
 

1. 
Sebelum 

tindakan 
51,35% 48,65% 68,135 

2. Siklus I 35,14% 64,86% 73,432 

3. Siklus II 16,22% 83,78% 78,270 

 

Secara umum kemampuan koneksi 

matematis mengalami peningkatan di 

setiap siklusnya, namun pada siklus I hasil 

kemampuan koneksi matematis yang 

diperoleh belum sesuai dengan target 

pencapaian yang iinginkan oleh peneliti 

sehingga peneliti memutuskan untuk 

mengadakan siklus II. Persetasi hasil 

observasi dari aktivitas siswa dalam Siklus 

I dan Siklus II disajikan dalam gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase Aktivitas Siswa 

Setiap Pertemuan 

 

Dari gambar 1 didapat bahwa aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan model PBL mengalami 
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kenaikan disetiap pertemuan pada siklus I 

dan siklus II, hal tersebut merupakan salah 

satu faktor pendorong meningkatnya 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

Hasil analisis butir soal tes kemampuan 

koneksi matematis dihubungkan dengan 

analisis jawaban yang diperoleh siswa 

pada siklus I disajikan pada tabel 2 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan sebanyak II 

siklus dan hasil analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model PBL dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa pada materi integral di 

kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Kabupaten 

Tangerang. Selain itu model PBL juga 

dapat meningkatkan aktivitas siswa di 

dalam kelas dan kualitas pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. 

Dengan menggunakan model PBL 

pada materi integral, rata-rata kemampuan 

koneksi matemtais siswa sebelum 

tindakan, nilai rata-rata kelas 

68,135dengan persentase pencapaian 

KKM 48,65% dan pada kemampuan 

koneksi matematis siswa siklus I, nilai 

rata-rata kelas naik menjadi 73,432 dengan 

persentase pencapaian KKM 64,86% 

sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata 

meningkat menjadi 78,270 dengan 

pencapaian KKM 83,78%. 

Hasil yang didapat dari kegiatan PTK 

ini adalah bahwa adanya peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa 

dengan menggunakan model PBL pada 

materi integral. Peningkatan yang terjadi 

memberikan dampak positif pada kegiatan 

belajar siswa, di mana siswa menjadi lebih 

aktif, lebih percaya diri serta lebih mandiri 

dalam menjalani kegiatan pembelajaran 
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