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PENDIDIKAN MATEMATIKA INDONESIA  

DI ABAD 21 
 

Abstrak 

Abad 21 diprediksi sebagai abad  yang perkembangan segala aspek kehidupan di dalamnya 

semakin cepat dan menimbulkan tantangan yang luar biasa bagi manusia yang hidup di 

masa itu. Manusia memerlukan ketrampilan  dan karakter yang  khusus untuk tetap dapat 

eksis. Makalah ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pembelajaran matematika 

sangat relevan dengan pembinaan karakter dan pengembangan kemampuan dan 

ketrampilan . Salah satu aspek yang sangat berkaitan dengan itu adalah kemampuan 

pemecahan masalah yang di dalamnya kemampuan  terkandung proses pemodelan. Materi 

matematika dan pembelajaran matematika juga memuat nilai-nilai karakter. Makalah ini 

juga menyajikan contoh-contoh nilai karakter yang terkandung dala materi matematika dan 

pembelajarannya.  

 

1. Karakteristik  Abad 21 

Abad ke-21 adalah  abad yang paling inovatif dalam sejarah umat. Disadari atau tidak, 

kita sedang dalam arus perubahan sejarah yang sangat dahsyat. Ada yang mengatakan arus 

perubahan dalam 10 tahun mendatang akan lebih deras dari 100 tahun terakhir (Prof. Dr. Ir. 

Gusti Muhammad Hatta). Abad 21 memberi tantangan besar berkaitan dengan masalah 

lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi 

berbasis pengetahuan, industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, 

pengaruh dan imbas teknosains, dan kualitas pendidikan. Perubahan yang pada abad 21 

menuntut manusia memiliki sejumlah ketrampilan agar tetap survive. Trilling dan Fadel 

(2009) dalam bukunya yang berjudul 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times 

mengemukakan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan yaitu (1)  life and career skills,  

(2)  learning and innovation skills,  dan  (3)  Information media and technology  skills. 

Berkaitan dengan life skills, International Life Skills Survey (2000) menyatakan bahwa “An 

aggregate of skills, knowledge, beliefs, dispositions, habits ofmind, communication 

capabilities, and problem solving skills that people need in order to engage effectively in 

quantitative situations arising in life and work”. Kemampuan pemecahan masalah adalah  
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salah satu kemampuan yang sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang 

kompetitif di Abad 21.   

 

2. Kondisi Bangsa Indonesia 

Kondisi  Bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Akhir-akhir ini banyak 

terjadi hal-hal yang sangat negatif seperti pembegalan, pembunuhan, kerusuhan, kekerasan, 

tawuran, korupsi, penyuapan, tindakan anarkhis, kebohongan publik, merosotnya sopan 

santun, ketidaktertiban berlalulintas, dsb.  Sumodingrat dan Nugroho (2005) menyatakan 

bahwa salah satu kelemahan mendasar bangsa Indonesia adalah tidak konsisten dengan nilai 

yang dianutnya. Kejadian-kejadian negative itu menunjukkan bahwa bangsa ini 

tidakkonsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya seperti nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai 

agama. 

Kelemahan lain yang juga menghinggapi bangsa Indonesia adalah rendahnya etos 

kerja. Trend hasil studi BSNP bersama tim ahli pendidikan, hasil  TIMSS & PISA 

menunjukkan bahwa kualitas sumber daya bangsa kita diantara bangsa-bangsa di dunia pada 

posisi yang memprihatinkan. Semua itu menunjukkan “lemahnya karakter” bangsa 

Indonesia. Kata Plato: “seperti di sekolah itulah negara”, maknanya adalah situasi yang ada 

di sekolah  menggambarkan situasi yang ada dan akan terjadi di negara. Dengan demikian, 

keadaan apa yang dinginkan dalam suatu negara harus dibangun melalui pendidikan di 

sekolah.  Lemahnya karakter suatu bangsa harus diatasi melalui pendidikan karakter yang 

dilaksanakan antara lain di sekolah.  

Agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya dan bahkan mampu 

menjadi bangsa yang terhormat dalam kehidupan antar  bangsa di dunia, maka harus  

membina dirinya  sehingga memiliki kemampuan dan ketrampilan  serta karakter yang  

memadai. Pembinaan kemampuan dan karakter tersebut hanya akan berhasil jika dilakukan 

melalui pendidikan di segala jenis dan jenjang.  Pembinaan melalui pendidikan formal juga 

harus diintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika harus 

mendukung dan berdampak pengiring bagi pendidikan karakter pengembangan ketrampilan 

hidup menghadapi Abad 21. 

Masalahnya adalah bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

pendidikan matematika. 
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3. Trend Perkembangan Matematika 

Kegiatan matematika banyak berubah dalam 50 tahun terakhir.  Perubahan dapat 

digolongkan atas  besarnya komunitas dan besarnya kegiatan penelitian, wilayah baru 

penerapan dan peningkatan makna matematika, alat-alat baru yang digunakan dalam 

matematika, dan bentuk-bentu baru kegiatan matematis (L´aszl´o Lov´asz, 2008).  Beberapa 

dari perubahan itu, seperti pemanfaatan komputer  adalah sangat jelas dan diterapkan dalam 

pendidikan matematika dengan sangat ekstensif.  Perkembangan itu akan mempengaruhi 

pendidikan matematika. 

Besarnya komunitas dan besarnya kegiatan penelitian meningkat secara tajam; dua 

kali lipat setiap 25 tahun atau lebih. Fakta ini memiliki sejumlah konsekuensi: 

ketidakmungkinan menerapkan dengan hasil-hasil baru;  kebutuhan akan kerjasama yang 

lebih efisien antar para peneliti, kesulitan dalam mengidentifikasi matematika utama yang 

harus dikuasai pada berbagai tingkatan pendidikan; kebutuhan untuk mendeseminasikan 

dengan sebaik-baiknya dari ide-ide baru itu. Masalahnya adalah  bagaimana  pendidikan 

matematika  menyiapkan  peneliti masa depan dan menginformasikan kepada masyarakat 

umum  tentang perubahan atau perkembangan itu?  

Teknologi informasi, sain, ekonomi, dan hampir semua kegiatan manusia amat sangat 

membutuhkan matematika, dan mungkin lebih bermakna, mereka menggunakan semua  

cabang matematika, tidak hanya matematika terapan yang tradisional. Ini  menunjukkan 

bahwa matematika   memiliki  wilayah baru baik dalam penerapan maupun maknanya. 

Masalahnya ialah bagaimana kita dapat  mengajar murid untuk mengenal masalah yang 

mana  matematika dapat membantu untuk menyelesaikannya. 

Alat-alat baru seperti komputer dan tekhnologi informasi sangat erpengaruh  dalam  

dunia pendidikan matematika sehingga banyak yang melakukan pengenalan computer 

dalam pendidikan. Pengaruh komputer dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penelitian 

juga berubah secara cepat seperti dalam desain dari  algoritma, percobaan, dan 

kemungkinan dalam memberi ilustrasi dan visualisasi, penggunaan email, diskusi grup, 

ensiklopedi on-line dan sumber dari internet yang lain. Masalahnya adalah dapatkah 

pendidikan memanfaatkan peluang-peluang itu, memanfaatkan perubahan dan juga 

mengajar dengan menggunakannya secara produktif 

Bentuk-bentuk baru kegiatan matematis meliputi 

1. Algorithms and programming 

2. Problems and conjectures 
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3. Mathematical experiments 

4. Modeling 

5. Exposition and popularization (L´aszl´o Lov´asz ,2008).   

 

 Masalahnya adalah kegiatan matematis yang bukan tradisional  yang mana yang harus 

dan dapat diajarkan kepada murid. 

4. Pendidikan Matematika untuk  Menghadapi Kehidupan Abad 21 

Iwan Pranoto,  profesor matematika ITB, menyatakan  bahwa "dunia di abad 21 ini 

memandang pembelajaran matematika yang paling utama untuk berfungsi efektif di 

kehidupan sehari-hari sebagai warga yang peduli, konstruktif, dan piawai bernalar”.  

Pembelajaran matematika seperti ini berarti membangun learning and innovation skills 

sebagaimana dikemukakan oleh Trilling dan Fadel (2009). Keterampilan belajar dan 

berinovasi memuat communication, collaboration, critical thinking and problem solving, 

dan creativity and innovation. Oleh karena itu pembelajaran matematika juga harus 

memiliki karakteristik tersebut. 

Pembelajaran yang memiliki karekateristik communication berarti pelaksanaan harus 

menciptakan terjadinya komunikasi antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan 

maupun antar sesama murid. Melalui komunikasi seperti ini, guru mendesain pembelajaran 

sehingga murid  memperoleh kesempatan mengkonstruk pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pengalamannya. Pembelajaran yang bercirikan collaboration adalah proses 

pembelajaran yang menciptakan situasi sehingga murid dapat belajar bersama,  sehingga 

murid memperoleh nilai-nilai karakter seperti tanggungjawab, toleransi, menghargai 

perbedaan pendapat, kerjasama, kepemimpinan, dsb. Pembelajaran yang bercirikan critical 

thinking and problem solving adalah proses pembelajaran yang menciptakan kondisi 

sehingga murid berpikir kritis dan mampu mengaitkan dengan masalah-masalah kontekstual 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang demikian menjadikan murid memahami 

makna belajar matematika. Pembelajaran yang bercirikan creativity and innovation  adalah 

pembelajaran yang menciptakan kondisi sehingga murid mampu berkreasi dan berinovasi. 

Ada dua hal penting yang harus mendapatkan perhatian lebih sebagai implikasi dari 

perkembangan matematika dan pendidikan matematika dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan matematika di Indonesia pada Abad 21, yaitu pembelajaran pemodelan 

matematika dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika.  
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5. Pendidikan Matematika sebagai Implikasi Perkembangan Matematika 

Salah satu karakteristik pembelajaran matematika yang penting untuk menghadapi 

kehidupan Abad 21 adalah critical thinking and problem solving.  Kemampuan problem 

solving dapat dikembangkan secara baik melalui pembelajaran yang menekankan pada 

pemecahan masalah yang dikaitankan dengan kehidupan nyata. Hardi Suyitno (2014a) 

dengan mengadaptasi pendapat Skemp (1975) menunjukkan prosedur penerapan 

matematika untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan menggunakan Gambar 1.  

Berdasarkan gambar tersebut, pemecahan masalah dunia dengan menggunakan 

matematika melalui tahap-tahap memahami masalah di bidang yang bersangkutan, 

menyusun model matematika, menyelesaikan model matematika (mencari jawaban 

model), dan menafsirkan jawaban model menjadi jawaban atas masalah yang nyata. 

Tampak bahwa pemodelan merupakan langkah pertama bagi kesuksesan untuk 

menyelesaikan masalah dunia nyata dengan menggunakan matematika. Prof. Dr. Ir. Gusti 

Muhammad Hatta,Menteri Ristek  2009-2014,  menyatakan bahwa “Saat ini permodelan 

matematik telah digunakan dalam berbagai bidang IPTEK seperti fisika, kimia, komunikasi, 

prediksi cuaca, industri mobil, industri perminyakan, lingkungan, ekonomi, keuangan, 

kedokteran bahkan ilmu sosial”. Oleh karena itu,  pemodelan dalam matematika harus 

ditekankan dalam pendidikan matematika di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Model matematika merupakan ungkapan suatu masalah dalam bahasa matematika (Hardi 

Suyitno,  2014b). Proses pemodelan matematika  oleh Blum/Leiss digambarkan seperti 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2 

 

Berikut sebuah contoh sederhana sebuah siklus pemodelan matematika. 

Masalah dunia nyata: 

Pak Karya menjala ikan di sungai dan  memperoleh bermacam-macamjenis ikan 

seperti wader,lele,ikan gabus,nila,udang, dsb. Ikan-ikan  dimasukkan ke dalam 

kantung tanpa dihitung. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, ia memberi  tiga 

ekor lele kepada kepada keponakannya. Sampai di rumah  lelenya masih tujuh ekor.  

Masalahnya adalah pak Karya ingin mengetahui banyaknya ikan lele yang 

terjaring. 

Proses abstraksi: 

Untuk   menyusun model matematika masalah tersebut, orang tidak perlu 

memperhatikan warna baju pak Karyo, banyaknya macam ikan, warna ikan, dsb. 

Ikan lele juga tidak diperhatikan ukurannya, warnanya, beratnya, umurnya, dsb. 

Pusat perhatian hanya banyaknya ikan lele dan hal-hal lain diabaikan. Banyaknya 

ikan lele hasil penangkapan pak Karyo belum diketahui. Jika banyaknya ikan lele 

yang terjaring dinyatakan dengan huruf x, maka diperoleh hubungan “x – 3 = 7”. 

Selanjut diperoleh model matematika dari masalah tersebut. 

Model matematika: 

“x – 3 = 7, x = ....?” 

 Bagi anak-anak, walaupun mungkin mengandung kelemahan, model matematika itu 

mungkin  diekspresikan dengan 
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 ? 

 

       

          

 

 

                       (model semi konkrit) 

 

       + ||| = ||||| || 
                        (model semi abstrak) 

 

     - 3 = 7 

      … - 3 = 7 
Proses mencari jawaban model: 

x – 3 = 7  (x – 3) + 3 =  7 + 3 

                x = 10          (jawaban matematik atau jawaban model) 

Interpretasi: 

Banyaknya ikan lele ada 10 ekor (jawaban masalah nyata) 

Masalahnya adalah bagaimana mengajarkan pemodelan kepada murid 

SD/SMP/SMA/MA/SMK melalui situasi yang realistik dan kontekstual sehingga mereka 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sangat berguna dalam kehidupan di Abad 

21 ini. 

 

 

? 

? 
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6. Pendidikan Matematika  dan Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia 

Pembentukan karakter bangsa meliputi kemandirian (self-reliance), martabat 

international (bargaining positions), persatuan nasional (national unity), dan demokrasi 

(democracy) (Hadi, 2011). NKRI adalah negara demokrasi,ini berarti bahwa setiap warga 

terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Suatu negara yang akan 

mewujudkan demokrasi harus memiliki kesepakatan yang menjamin tegaknya 

konstitusionalisme (Andrews, 1968). Kata kuncinya   

adalah “kesepakatan” dan kesepakataan ini harus ditaati yang meliputi kesepakatan 

mengenai tujuan dan cita-cita bersama (the general goal of sociaty),  kesepakatan aturan 

hukum (the rule of law), dan  tentang bentuk-bentuk lembaga negara beserta prosedur 

ketatanegaraan (the form of institution and the procedure). Persatuan nasional merupakan 

syarat perlu bagi terwujudnya cita-cita bangsa dan toleransi merupakan salah satu syarat 

perlu bagi terwujudnya persatuan nasional.Oleh karena itu sikap toleransi harus menjadi 

karakter bangsa Indonesia 

Kemandirian sangat diperlukan dalam  menghadapi kehidupan Abad 21 dan termasuk 

juga penyelenggaraan negara. Kecerdasan, kepandaian, keahlian, keuletan dan ketangguhan 

adalah unsur-unsur penting pada kemandirian. Kemandirian merupakan landasan bagi 

terwujudnya martabat internasional.  

Karakter bangsa memuat banyak nilai antara lain adalah religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif,  mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, konsisten, taat azas, dan tanggung jawab. Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Kerangka 

Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengarahkan bahwa kurikulum  harus 

menjadi media antara lain untuk internalisasi nilai-nilai pembentuk karakter . Nilai-nilai 

yang sudah teridentifikasi antara lain adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif,  mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidik berkewajiban membelajarkan 

peserta didik untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa 

melalui semua kegiatan kurikuler.  
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Kurikulum 2013 memberi pesan bahwa pelajaran yang secara langsung ditujukan 

untuk pendidikan karakater (direct teaching) adalah matapelajaran Pendidikan Agama dan 

PKn, sedangkan untuk matapelajaran yang lain harus memiliki dampak pengiring (nurturant 

effect) bagi pengembangan karakter murid (indirect teaching). Ini berarti bahwa pendidikan 

matematika atau secara lebih operasional adalah pembelajaran matematika harus dapat 

memberi kontribusi bagi pendidikan karakter bangsa.  

Banyak ahli menyatakan bahwa pendidikan matematika memiliki potensi besar untuk 

mengembangkan karakter. Menurut Bishop (1999), nilai-nilai dalam pendidikan matematika 

adalah kualitas sikap yang dalam yang ditanamkan dalam pendidikan melalui materi 

matematika di sekolah. Nilai-nilai dalam pendidikan matematika sebagai bagian integral 

dari pengalaman belajar matematika merupakan sesuatu hal yang penting. Nilai-nilai dalam 

matematika dan nilai-nilai dalam mata pelajaran matematika dapat ditumbuhkan melalui 

pelaksanaan proses belajar mengajar matematika (Ontario Ministry of Education, 1985). 

Nilai-nilai tersebut akan tertanam lebih dalam (lebih meresap) dari pada konsep matematika 

maupun prosedur matematika yang apabila jarang digunakan akan cepat memudar. Guru 

matematika harus memahami nilai-nilai matematika yang harus ditanamkan dalam 

pembelajaran. Nilai-nilai tersebut harus termuat dalam bahan ajar dan dalam proses belajar 

mengajar. Suasana kelas, aturan dan prosedur administratif, bahasa, dan model 

pembelajaran melahirkan nilai-nilai (Roulet, 1995). Menurut Seah dan Bishop (Dede, 

2006), pendidikan matematika  memuat nilai accuracy, clarity, conjecturing, creativity, 

consintency, effective, organization, efficient working, enjoiment, flexibility, open 

mindedness, presistensce, dan sistematic working. Nilai-nilai matematika berkaitan dengan 

hakikat pengetahuan matematika itu sendiri dan diturunkan dari proses bagaimana 

matematikawan yang berbeda budaya membangun  pengetahuan matematika (Bishop et. al, 

http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm). Matematika juga mengandung nilai 

rasionalism, control, progress, mysteri dan opennes. Menurut Soedjadi (2007), nilai-nilai 

yang terkandung dalam matematika meliputi kesepakatan, kebebasan, konsisten, 

kesemestaan, dan ketat.  

Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam proses belajar mengajar dan materi ajar 

matematika, sehingga pembelajaran matematika dapat digunakan untuk menanamkan nilai-

nilai yang diarahkan kepada masalah-masalah sosial, moral, politik, agama, kebangsaan, 

kenegaraan dsb. Tujuan pendidikan matematika adalah agar peserta didik dengan cerdas 

mendiskusikan suatu isu dan memiliki perangkat untuk dapat menganalisis dan berdebat, 
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sehingga mereka menjadi cakap dan terlatih menjadi orang yang memiliki rasa ingin tahu 

dan tidak mudah menerima kebenaran suatu informasi (skeptics), kemampuan mengajukan 

pertanyaan seperti para politisi, kemampuan seperti wartawan, kemampuan seperti 

pemimpin agama, dan kemampuan seorang ilmuwan. Tercapainya tujuan pendidikan 

matematika berarti terwujudnya nilai-nilai yang sangat mendukung pembentukan karakter 

bangsa. 

Matematika dan logika merupakan sebagian alat utama dan alat fundamental untuk 

menyusun dan mendisiplinkan pemikiran, sehingga pemikiran memiliki sifat yang jelas, 

tepat, singkat, dan teratur (clear, acurate, and syatematic thinking) (Santoso, 1983). 

Kemampuan  berpikir yang jelas, tepat, singkat, dan teratur menjadi prasyarat bagi 

terbentuknya manusaia yang memiliki kemandirian. Kemandirian yang tinggi sangat 

berperan bagi meningkatnya rasa percaya diri dan daya tawar (bargaining posisition). Suatu 

bangsa yang memiliki kemandirian dan daya tawar yang tinggi akan memiliki martabat 

international yang tinggi pula. Pendidikan matematika dengan materi logika dapat menjadi 

sarana untuk mewujudkan kemampuan  berpikir jelas, tepat, singkat, teratur, dan sahih;  

materi persamaan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kesamaan, 

keseimbangan, keadilan, dan HAM; dan materi persamaan kuadrat dengan berbagai macam 

himpunan semesta yang berubah-ubah dapat digunakan untuk mengarahkan dalam setiap 

pemecahan masalah harus selalu mempertimbangkan konteks atau lingkungan (Hardi 

Suyitno, 2011).  

Contoh 

Tentukan penyelesaian dari  2x
2
  + 7x  - 4  = 0, jika x adalah 

a. Bilangan asli, 

b. Bilangan bulat, 

c. Bilangan rasional. 

Jawaban untuk pertanyaan soal a adalah “tidak ada penyelesaian”, untuk soal b  

adalah “penyelesaiannya adalah -4”, dan untuk soal c adalah “ -4 dan ½”.  

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam kesemestaan dapat dikaitkan dengan sikap 

memiliki tenggang rasa atau toleransi dan pada gilirannya berguna bagi keharmonisan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga untuk perdamaian dunia 

(Hardi Suyitno, 2011). 
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 Sifat deduktif-aksiomatik dalam setiap sistem matematika dapat dikaitkan dengan 

kehidupan dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang mungkin bersifat lokal 

dan tetap harus dihargai dan dijadikan patokan nilai. Dalam matematika, pada konteks 

tertentu, orang secara bebas asal disepakati oleh suatu komunitas boleh membuat aturan  

       a * b = 2a - 3b atau    a * b =  5a + b atau     a * b = 2 a
2
 -5b atau yang lain.      

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu ada kesepakatan-

kesepakatan yang mungkin dalam bentuk aturan yang harus dijadikan pedoman 

sebagaimana definisi dalam matematika. Apabila nilai-nilai taat azas dan konsistensi dalam 

matematika sudah tertanam pada diri peserta didik, maka taat azas, taat peraturan, dan 

disiplin akan tertanam dalam jiwa. Adanya kebebasan dalam menentukan sejumlah aturan 

maupun penggunaan simbol dalam sistem matematika dapat dimanfaatkan untuk 

menanamkan kebebasan dan kemerdekaan yang terbatas (Hardi Suyitno, . Hal ini semua 

mendukung terwujudnya manusia yang berkeadaban  dan menghargai kearifan lokal yang 

pada gilirannya akan mendukung kerekatan bangsa. 

Sistem matematika menempatkan aksioma dipuncak sistem. Sifat ini bermanfaat bagi 

penanaman sikap taat kepada nilai-nilai kehidupan yang telah diangkat sebagai suatu 

keyakinan. Apabila orang sudah menetapkan (dengan keyakinan)  suatu agama yang 

dipeluknya, maka ia akan taat atas semua ajaran agamanya. Akibatnya, ia akan menjadi 

orang yang religius, taqwa, dan berakhlak mulia menurut agamanya (Hardi Suyitno, 2011). 

.Aspek terapan matematika dapat mengembangkan kompetensi dan sikap murid, 

mengembangkan kemampuan murid dalam menggunakan matematika untuk memecahkan 

masalah di luar bidang matematika atau masalah dalam kehidupan sehari-hari (Suryanto, 

2002). Penanaman atau pengembangan kemampuan ini sangat berperan bagi pembentukan 

warga negara yang berkompeten, mandiri dan bermartabat internasional yang tinggi.   

Pembelajaran matematika dengan strategi pemecahan masalah menumbuhkan manusia 

yang kreatif, cerdas, ulet, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Apalagi jika soal-soal  yang 

diberikan adalah open ended problem, maka pembelajaran itu akan berguna untuk 

menanamkan kreatifitas, berpandangan luas, dan sebagaimana nilai-nilai yang dapat 

ditumbuhkan melalui pembelajaran matematika dengan strtegi pemecahan masalah pada 

umumnya. Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dapat 

menumbuhkembangkan kemampuan berkolaborasi. 

Pembelajaran matematika dengan materi aritmetika jam dapat dimanfaatkan bagi 

penanaman sikap toleransi (Hardi Suyitno, 2011). Misalkan dalam kelas, guru membagi 
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kelas menjadi lima kelompok dan setiap kelompok diberi tugas menyusun tabel 

penjumlahan aritmetika jam. Kelompok I sampai dengan kelompok V berturut-turut untuk 

jam empatan, jam limaan, jam enaman, jam tujuan dan jam delapanan. Hasil penjumlahan  

untuk kelompok I adalah 4 + 4 = 4, untuk kelompok II adalah 4 + 4 =  3 untuk kelompok III 

adalah 4 + 4 =  2, untuk kelompok IV  adalah 4 + 4 = 1, dan untuk kelompok V adalah 4 + 4 

= 8. Mereka tidak dapat saling menyalahkan, sebab masing-masing kelompok menggunakan 

aturannya sendiri-sendiri. Sikap toleransi adalah salah satu fundamen bagi keeratan suatu 

bangsa (Hardi Suyitno, 2012). 

Uraian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai matematika berpotensi untuk mendukung 

keberhasilan  pendidikan karakter bangsa yang meliputi kemandirian, demokrasi, persatuan, 

dan martabat international.  Potensi ini  dapat diberdayakan apabila guru matematika 

memahami hakikat matematika dan nilai-nilai yang terkandung di  dalamnya. Idealnya, 

seorang guru matematika tidak hanya sekedar seorang sarjana, akan tetapi lebih dari itu 

yaitu seperti seorang cendekiawan. Seorang sarjana hanya menguasai aspek teknis, tetapi 

seorang cendekiawan disamping menguasai aspek teknis tetapi juga mengetahui aspek 

filosofisnya. Seorang cendekiawan adalah orang yang pintar dan bermoral, menguasai 

secara operasional maupun substansial, mengetahui sesuatu maupun dibalik sesuatu itu, dan 

mengetahui “apa itu” maupun mengetahui “bagaimana itu, mengapa begitu, untuk apa itu, 

baikkah itu, indahkah itu, pantaskah iitu, selanjutnya bagaimana, dsb.”. 

 

7. Catatan Akhir 

Uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika memiliki 

potensi untuk mendukung keberhasilan pembentukan karakter bangsa dalam rangka 

menghadapi kehidupan Abad 21. Pendidikan matematika akan berperan secara maksimal 

dalam rangka pembentukan karakter bangsa apabila guru memahami karakteristik dan nilai-

nilai yang terkandung dalam matematika dan pembelajarannya.  

Salah satu kelemahan pendidikan matematika di Indonesia adalah  tidak mengajarkan 

atau memberi latar belakang ilmu matematika dengan filsafat, akibat kedepan adalah bangsa 

Indonesia hanya akan penjadi pengguna teknologi, bukan sebagai penemu ilmu   (Maman A 

Djauhari, http://www.filsafatmatematika.com/dokumen_detail.asp?ID=28). Para peneliti 

pendidikan matematika di Jerman sepakat tentang pentingnya pemikiran filosofis dalam 

kelas (Otte, 1997). Tiga puluh tahun kemudian pendapat ini tetap disepakati (Prediger, 

2007). Paul Ernest sangat mendukung bahwa filsafat memainkan peranan kunci dalam 

http://www.filsafatmatematika.com/dokumen_detail.asp?ID=28
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menetukan gambaran yang mendasari filsafat yang terkandung dalam praktik di kelas 

matematika. Implikasinya ialah guru matematika harus memahami hakikat matematika dan 

selanjutnya mampu menuangkan nilai-nilai tersebut dalam setiap unsur pembelajaran.   

Pendidikan Matematika memuat nilai-nilai yang berpotensi untuk mendukung 

keberhasilan pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut termuat dalam materi 

matematika maupun dalam pembelajarannya. Pertanyaannya ialah: Bagaimana merancang, 

melaksanakan, dan menilai agar suapaya pembelajaran matematika berhasil mendukung 

terbentuknya karakter bangsa?  Haruskah calon guru memiliki bekal filsafat matematika?  

Satu hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah keteladanan 

guru, sebab dalam pembelajaran terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik. Perilaku 

guru akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku peserta didik. Pembentukan 

karakter bangsa sebagaimana pendidikan karakter harus melalui proses mengenal hal yang 

baik, mencintai kebaikan, dan berbuat kebaikan, pada akhirnya berpikiran yang baik, 

berbuat yang baik, membiasakan perbuatan yang baik, dan membudayakan hal yang baik. 
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Makalah Pembicara II: Dr. Ali Mahmudi, M.Pd.
*)

 

 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA ABAD 21 

 

Pendahuluan 

“Didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka akan hidup pada zaman 

yang berbeda dengan zamanmu”. Begitu pesan Khalifah Umar bin Khatab. Pesan cerdas ini 

mengisyaratkan bahwa sistem dan praktik pendidikan bersifat dinamis sesuai konteks dan 

kebutuhan zamannya. Dengan itu, dapat dipahami mengapa Nabi SAW bersabda bahwa 

anak-anak perlu diajari memanah, berenang, dan berkuda karena memang situasi zaman saat 

itu mengharuskan pemuda menguasai keterampilan-keterampilan itu untuk kebutuhan 

perang fisik. Tidak mengherankan apabila pada saat itu banyak bermunculan pemuda-

pemuda, bahkan ada yang masih sangat belia seperti Usamah bin Zaid, yang memiliki 

kemahiran bertempur mengagumkan. 

Keterampilan memanah, berenang, dan berkuda masih tetap relevan untuk dipelajari 

dan dilatih saat ini. Selain untuk alasan kesehatan, terdapat sejumlah sika-sikap produktif 

yang dapat dipelajari, seperti ketekunan, kegigihan, ketajaman berpikir, dan sebagainya. 

Selain memahami secara tekstual demikian, kita dapat pula memahami pesan substantifnya 

bahwa pendidikkan semestinya bersifat dinamis, sesuai dengan konteks dan kebutuhan 

zamannya. Karena kebutuhan tiap zaman berbeda, maka sistem dan praktik pendidikan 

antarzaman juga berbeda. 

Zaman terus berubah dengan perubahan yang bahkan dalam beberapa aspek 

kehidupan, sangat mencengangkan. Meski demikian, pesan substantif bahwa pendidikan 

harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan zamannya, senantiasa tetap berlaku. Pesan ini 

dipahami bahwa pendidikan tidak hanya harus sesuai dengan zaman ketika siswa 

memperoleh pendidikan, melainkan lebih dari itu, pendidikan hendaknya mempersiapkan 

anak didik hidup di masa depannya.  

 

 

*) Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, Pemerhati Pendidikan Matematika sekaligus 

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika UNY  

E-mail: ali_uny73@yahoo.com 
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Insan pendidik perlu berpikir dan menyadari bahwa anak-anak, kelak, akan hidup di 

zaman yang mungkin sangat berbeda dengan zaman saat ini. Mereka akan bekerja dengan 

jenis pekerjaan yang mungkin saat ini belum ada. Mereka akan menggunakan teknologi 

yang mungkin teknologi itu saat ini belum diciptakan. Oleh karenanya, insan pendidik perlu 

menganalisis, mengidentifikasi, dan bertanya, “Zaman seperti apakah yang akan kita dapati 

10, 20, atau 30 tahun yang akan datang?”, “Pengetahuan dan keterampilan apakah yang 

diperlukan untuk hidup di zaman itu”. Pertanyaan itu perlu dilanjutkan, “Bagaimana melatih 

dan membelajarkan pengetahuan dan keterampilan itu?” 

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penting itu dapat menjadi acuan untuk 

mengembangkan sistem dan praktik pendidikan yang mempersiapkan anak didik memiliki 

masa depan yang lebih baik. Tulisan ini akan membahas tentang tantangan masa depan atau 

tantangan Abad 21, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan Abad 21, dan 

pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, untuk menumbuhkembangkan 

pengetahuan dan keterampilan-keterampilan itu. 

Tantangan Masa Depan (Abad 21) dan Antisipasinya 

Pada tahun 1999, Bill Gates (Liputan6, 2015) membuat lima prediksi mengenai apa 

yang dapat terjadi di masa depan. Prediksi itu adalah (1) penggunaan situs perbandingan 

harga sebelum bertransaksi, (2) pembayaran secara online, (3) promosi secara online, (4) 

iklan secara online, dan (5) prekrutan karyawan secara online. Ketika itu, tidak sedikit orang 

yang memandang aneh prediksi itu, bahkan mengatakannya tidak mungkin, mengingat 

akses internet saat itu masih sangat terbatas. Nyatanya, tidak berselang lama, kita mendapati 

bahwa semua prediksi itu mewujud nyata.  

Jauh sebelum Bill Gates, prediksi mengenai masa depan, khususnya mengenai 

perkembangan teknologi telah diajukan oleh Gordon Moore (Imal. Z. Harahap, 2015), pada 

1965 yang terkenal dengan Hukum Moore, yaitu “kekuatan mikroprosesor menjadi dua kali 

lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi dua kali lipat setiap 18 bulan. Harga 

komputasi berkurang setengahnya setiap18 bulan”. Prediksi itu juga cenderung benar. Jika 

chip pertama Intel tahun 1971 hanya memuat 2300 transistor, chip terakhir mampu memuat 

1,7 milyar transistor. 

Prediksi mengenai masa depan, termasuk mengenai perkembangan teknologi, sangat 

bermanfaat. Selain sebagai pijakan untuk melakukan berbagai antisipasi yang diperlukan 

untuk menghadapi masa depan, prediksi juga sebagai pemicu atau pendorong 
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berkembangnya berbagai hal, termauk perkembangan teknologi, sebagai bekal untuk 

menghadapi masa depan. Hukum Moore, misalnya, dipandang sebagai pemicu terjadinya 

revolusinya perkembangan komputer. Demikian pula, prediksi Bill Gates dapat memicu 

perkembangan teknologi informasi yang sangat signifikan. 

Dalam dunia pendidikan, prediksi mengenai masa depan juga sangat diperlukan. 

Prediksi itu sebagai dasar untuk mengembangkan dan mempraktikkan sistem pendidikan 

untuk menyiapkan siswa menghadapi masa depan itu. Prediksi tentang masa depan terkait 

dengan pendidikan telah dilakukan oleh The Partnership for 21
st
 Century Skills (2007) yang 

telah mengembangkan visi pembelajaran Abad 21 (21
st
 century learning) yang dapat 

digunakan untuk memperkuat pendidikan. Visi tersebut selanjutnya dikenal Frameworks for 

21
st
 Century Learning (kerangka kerja belajar Abad 21. Kerangka kerja tersebut terdiri atas 

dua bagian, yaitu 21
st
 century skills (keterampilan Abad 21) dan 21st century skills support 

systems (sistem pendukung untuk membentuk keterampilan Abad 21).  

Keterampilan Abad 21 mencakup empat komponen, yaitu (1) life and career skills 

(keterampilan untuk hidup dan berkarir), (2) learning and innovation skills (keterampilan 

belajar dan inovasi), (3) information, media, and technology skills (keterampilan terkait 

dengan informasi, media, dan teknologi), dan (4) core subjects and 21
st
 century themes 

(penguasaan subjek pengetahuan dan tema Abad 21). Sementara  sistem pendukung 

keterampilan Abad 21 terdiri atas empat komponen, yaitu (1) learning environments 

(lingkungan belajar), (2) professional developments (pengembangan professional), (3) 

curriculum and assessments (kurikulum dan asesmen/penilaian), dan (4) standards and 

assessments (standar dan asesmen/penilaian). Gambar 1 berikut mengilustrasikan kerangka 

kerja dan sistem pendukung keterampilan Abad 21 tersebut. 

 

Gambar 1. Kerangka Kerja dan Sistem Pendukung Keterampilan Abad 21 
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Komponen pertama keterampilan Abad 21 menurut The The Partnership for 21
st
 

Century Skills (2007) adalah learning and innovation yang menekankan bahwa terdapat tiga 

keterampilan penting yang diperlukan untuk survive dalam kehidupan pribadi maupun 

dalam dunia kerja di Abad 21, yaitu (1) kreativitas dan kemampuan berinovasi, (2) 

kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah, dan (3) kemampuan berkomunikasi 

dan berkolaborasi. Dengan kata lain, tiga keterampilan itu merupakan keterampilan esensial 

yang perlu dibelajarkan dan dilatihkan kepada anak sebagai prasyarat bagi kesuksesan 

individu dalam kehidupan pribadi maupun dalam karir di masa depan. 

Komponen pertama keterampilan Abad 21 menurut The The Partnership for 21
st
 

Century Skills (2007) adalah life and career skills yang menekankan bahwa  kesuksesan 

hidup di masa depan tidak hanya mempersyaratkan penguasaan pengetahuan yang baik, 

melainkan juga memerlukan keterampilan hidup dan berkarir.  Keterampilan-keterampilan 

itu adalah (1) flexibility & adaptability, (2) initiative & self-direction, (3) social and cross-

cultural skills, (4) productivity and accountability, dan (5) leadership and responsibility.  

Komponen keterampilan Abad 21 berikutnya menurut The The Partnership for 21
st
 

Century Skills (2007) adalah informasi, media, dan teknologi. Abad 21 juga dikenal dengan 

Abad teknologi dan informasi yang ditandai dengan melimpahnya informasi dan perubahan 

teknologi yang sangat cepat. Kondisi demikian mengharuskan individu untuk melek 

informasi (information literacy), melek media (media literation), dan melek ICT 

(Information, Communications & Technology Literacy).  

The Partnership for 21
st
 Century Skills (2007) menetapkan visi terkait dengan 21

st
 

century themes & core subjects (tema dan penguasaan subjek pengetahuan Abad 21). Tema 

penting Abad 21 (21st Century themes) meliputi (1) global awareness, (2) financial, 

economic, (3) business and entrepreneurial literacy, (4) civic literacy, dan (5) health 

literacy. Sementara, subjek-subjek pengetahuan itu adalah english, reading, world 

languages, mathematics, art, economy, science, geografi, history, government, dan civics. 

Tampak bahwa matematika merupakan ilmu yang sangat penting dikuasai anak demi 

kesuksesan mereka di masa mendatang.  

Ringkasnya, terdapat sejumlah keterampilan esensial yang diperlukan individu untuk 

sukes di masa depan, di Abad 21, yang selanjutnya disebut keterampilan Abad 21. 

Keterampilan itu perlu dilatihkembangkan pada diri siswa melalui sejumlah pembelajaran 

subjek pengetahuan, termasuk matematika. Dengan kata lain, matematika, dipandang 

memiliki potensi untuk membelajarkan keterampilan Abad 21. 
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Pengembangan Keterampilan Abad 21 

Dipahami bahwa untuk mengembangkan keterampilan Abad 21, diperlukan daya atau 

sistem pendukung yang memadai. The Partnership for 21
st
 Century Skills (2007) telah 

merumuskan sistem pendukung untuk mengembangkan keterampilan Abad 21 yang terdiri 

atas empat komponen, yaitu (1) standar dan asesmen/penilaian, (2) kurikulum dan 

pembelajaran, (3) pengembangan professional, dan (4) lingkungan belajar.  

Komponen pertama sistem pendukung keterampilan Abad 21, yaitu standar dan 

penilaian menekankan pada pentingnya pembentukan keterampilan Abad 21, penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan serta keahlian, membangun pemahaman antardisiplin ilmu, 

pemahaman antardisiplin ilmu, dan pelibatan siswa secara aktif dalam penyelesaian masalah 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan memperoleh pengalaman terbaik apabila 

dilibatkan dalam penyelesaian masalah nyata dan bermakna. Sementara komponen 

penilaian menekankan agar pelaksanaan penilaian dilakukan secara berimbang untuk 

mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, pemberian umpan balik yang produktif, 

penggunaan teknologi untuk melaksanakan penilaian, dan penilaian portofolio terkait 

penguasaan siswa mengenai keterampilan Abad 21. 

Komponen kedua sistem pendukung keterampilan Abad 21, yaitu kurikulum dan 

pembelajaran, menekankan bahwa untuk membentuk keterampilan Abad 21 diperlukan 

pembelajaran terbaik dengan beberapa prinsip atau karakteristik, yaitu pembelajaran harus 

mengintegrasikan penguasaan keterampilan Abad 21 secara lintas disiplin ilmu, 

memfokuskan pada pemberian kesempatan untuk menerapkan keterampilan Abad 21 secara 

lintas disiplin ilmu, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif yang mengintegrasikan 

penggunaan teknologi, penggunaan pendekatan berbasis masalah, dan pengembangan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Kompon ketiga pendukung keterampilan Abad 21, yaitu pengembangan profesional, 

menekankan pada pentingnya pengembangan kompetensi dan kinerja guru secara terus 

menerus agar memiliki prfesionalisme terutama untuk membelajarkan keterampilan Abad 

21 melalui pembelajaran yang integratif. Pengembangan itu dapat dilakukan melalui 

berbagai pelatihan atau berdikusi antarguru melalui forum musyawarah antarguru 

matapelajaran. Dapat dipahami bahwa peran guru dalam pengembagan keterampilanAbad 

21 sangat sentral, karena guru menjadi teladan terbaik dalam mempraktikkan keterampilan-

keterampilan itu. Memang, salah satu cara pembelajaran terbaik adalah dengan keteladanan. 
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Komponen keempat sistem pendukung keterampilan Abad 21, yaitu lingkungan 

belajar, menekankan bahwa pembelajaran keterampilan Abad 21 memerlukan lingkungan 

pembelajaran yang mendukung. Secara fisik, pengembangan keterampilan Abad 21 

memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung, lingkungan kelas yang 

nyaman, bersih, sehat. Dan fleksibel yang mendukung mobilitas belajar siswa. Secara 

nonfisik, pengembangan keterampilan Abad 21 mempersyaratkan suasana belajar yang 

harmonis, saling menghormati, terbuka, dan memperhatikan keragaman budaya maupun 

keyakinan. Di lingkungan belajar demikian, diyakini keterampilan Abad 21 akan terbentuk 

dengan baik. 

Pembelajaran Matematika Abad 21 

Membelajarkan keterampilan Abad 21 memerlukan sistem pendukung sebagaimana 

diuraikan terdahulu melalui pembelajaran sejumlah subjek pelajaran, termasuk matematika. 

Dengan demikian, semua mata pelajaran memiliki peluang dan sekaligus kewajiban untuk 

membelajarkan keterampilan tersebut, termasuk dalam pembelajaran matematika. 

Bagaimanakah pembelajaran matematika yang dapat memfasilitasi pengembangan 

keterampilan Abad 21? Karakteristik pembelajaran matematika terbaik untuk 

mengembangkan keterampilan Abad 21 sebagai persiapan memasuki masa depan, 

dikemukakan oleh The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). NCTM 

merupakan organisasi pendidik matematika yang didirikan sejak 1920 dan beranggotakan 

lebih dari 80.000 orang di Amerika Serikat. Rekomendasi organisasi ini sering menjadi 

rujukan banyak negara dalam mengembangkan pembelajaran matematika. NCTM (2000) 

mengembangkan dan merekomendasikan beberapa prinsip pembelajaran matematika 

sekolah, yaitu dengan kesamaan/kesetaraan, kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan 

teknologi.  

Komponen pertama rekomendasi NCTM adalah kesamaan atau kesetaraan yang 

menekankan bahwa pembelajaran matematika yang berkualitas harus bisa diakses oleh 

semua siswa dengan potensi dan latar belakang apapun. Semua siswa, apapun karakteristik 

personal, latar belakang, atau tantangan fisiknya, harus dapat mengakses pembelajaran 

matematika yang berkualitas. Kesetaraan tidak diartikan bahwa setiap siswa menerima atau 

mempeorleh pembelajaran yang identik. Namun, dapat diartikan bahwa pembelajaran 

matematika hendaknya mengakomodasi dan memfasilitasi anak dengan potensi dan tipe 
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kecerdasan apapun, misalnya dengan memberikan pengayaan untuk anak dengan potensi 

lebih dan sebaliknya memberikan remedial bagi anak yang masih memerlukan bimbingan. 

Komponen kedua rekomendasi NCTM (2000) adalah terkait dengan kurikulum. 

Kurikulum hendaknya bersifat koheren. Dalam kurikulum yang koheren, konsep-konsep 

matematika dikaitkan antara satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan aplikasinya secara 

luas. Kurikulum yang demikian memfasilitasi siswa untuk mempelajari matematika secara 

meningkat tahap demi tahap ke yang lebih kompleks dan mampu mengaplikasikannya 

secara lebih luas. 

Komponen ketiga rekomendasi NCTM (2000) adalah pembelajaran yang menekankan 

pentingnya pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif akan tercipta apabila pembelajaran 

tersebut mengeksplorasi keterkaitan antarmateri yang telah dan akan dipelajari siswa. 

Pembelajaran demikian merupakan pembelajaran matematika yang bermakna (meaningful 

learning). Pada pembelajaran segiempat, misalnya, siswa perlu memahami keterkaitan 

antarsegiempat. Misalnya, persegipanjang sebagai jajargenjang yang salah satu sudutnya 

siku, belah ketupat sebagai jajargenjang yang semua sisinya kongruen, atau persegi sebagai 

belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Pembelajaran matematika yang demikian 

dapat berimplikasi pada pemahaman siswa bahwa matematika terdiri atas jalinan konsep 

yang saling terkait. Konsep yang dibelajarkan melalui jalinan konsep terkait demikian akan 

bertahan lama dalam ingatan siswa. 

Komponen keempat rekomendasi NCTM (2000) adalah penilaian yang menekankan 

bahwa penilaian hendaknya difungsikan untuk mendukung proses pembelajaran dan 

memberikan informasi yang berguna bagi guru maupun siswa terkait pencapaian tujuan 

pembelajaran. Penilaian (assessment) memiliki dua fungsi, yaitu assessment for learning, 

yaitu penilaian dimaksudkan untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran, dan assessment 

of learning, yaitu penilaian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Kedua fungsi 

penilaian ini harus secara seimbang dilaksanakan dalam pembelajaran matematika. 

Komponen kelima rekomendasi NCTM (2000) adalah teknologi yang menekankan 

akan pentingnya teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 

Teknologi bukan hanya berperan untuk membantu secara teknis kegiatan pembelajaran, 

seperti membantu kecepatan perhitungan. Lebih dari itu, teknologi dapat difungsikan untuk 

membantu siswa membangun suatu konsep. Misalnya, Program Geogebra dengan 

animasinya dapat difungsikan untuk membantu siswa memahami karakteristik grafik fungsi 

kuadrat atau karakteristik grafik fungsi linear ditinjau dari gradiennya.  
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Selain merekomendasikan prinsip-prinsip dalam pembelajaran, NCTM (2000) juga 

merekemondasikan lima standar proses pembelajaran. Standar proses itu meliputi problem 

solving (pemecahan masalah), reasoning and proof  (penalaran dan pembuktian), 

communication (komunikasi), connection (koneksi), dan representation (representasi).  

Standar pertama proses pembelajaran menurut NCTM (2000) adalah penyelesaian 

masalah. Menyelesaikan masalah merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan 

merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika. Penyelesaian masalah bukan 

merupakan topik tersendiri melainkan menyatu dalam proses pembelajaran. Terdapat 

dorongan yang kuat dalam pembelajaran matematika untuk menjadikan penyelesaian 

masalah sebagai komponen penting dalam kurikulum pembelajaran matematika (Nakin, 

2003). Siswa perlu dibiasakan untuk menyelesaikan masalah dan didorong untuk melakukan 

refleksi terhadap pemikirannya selama proses penyelesaian masalah sehingga dapat 

mengadaptasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lain. Dengan 

menyelesaikan masalah, siswa dapat membangun cara berpikir dan kebiasaan (habbits) 

yang baik, seperti kegigihan dan keingintahuan serta kepercayaan diri. 

Standar kedua proses pembelajaran menurut NCTM (2000) adalah penalaran dan 

pembuktian (reasoning and proof). Pembelajaran matematika yang mengembangkan 

penalaran dan pembuktian sangat powerful untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, 

dan pengertian yang mendalam (insight) mengenai berbagai fenomena. Orang yang 

memiliki penalaran dan kemampuan berpikir analitik yang baik dapat mengenali suatu pola, 

struktur, dan keteraturan dalam matematika maupun dalam situasi nyata. Pembelajaran yang 

menekankan kegiatan penalaran mengedepankan pada pentingnya penjelasan rasional 

terhadap suatu prosedur matematis daripada sekedar kelancaran menggunakan prosedur 

matematis tersebut. Misalnya, ketika siswa tidak hanya terampila melukis lingkaran luar 

atau lingkaran dalam segitiga, melainkan juga memahami mengapa langkah-langkah 

tersebut rasional. 

Standar ketiga proses pembelajaran menurut NCTM (2000) adalah komunikasi. 

Pengembangan komunikasi juga menjadi salah satu tujuan pembelajaran matematika dan 

menjadi salah satu standar kompetensi lulusan dalam bidang matematika. Melalui 

pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Permen 

Nomor 23 Tahun 2006). Komunikasi matematik melibatkan 3 aspek, yaitu: (1) 

menggunakan bahasa matematika secara akurat dan menggunakannya untuk 
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mengkomunikasikan aspek-aspek penyelesaian masalah, (2) menggunakan representasi 

matematika secara akurat untuk mengkomunikasikan penyelesaian masalah, dan (3) 

mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik.  

Komunikasi matematis merupakan cara untuk berbagi ide dan mengklarifikasi 

pemahaman. Ketika siswa mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada siswa lain 

secara lisan atau tertulis, mereka belajar untuk memperjelas, mempertajam, dan lebih teliti 

dalam menggunakan bahasa matematika mereka. Penjelasan hendaknya melibatkan 

argument dan rasional matematis, bukan hanya dekripsi procedural atau rangkuman. 

Mendengarkan penjelasan siswa lain memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mengembangkan pemahaman mereka. Percakapan atau dialog yang mengeksplorasi ide-ide 

matematis dari berbagai perspektif dapat membantu siswa mempertajam pemikiran mereka 

dan membuat koneksi antaride menjadi lebih jelas. 

Standar keempat proses pembelajaran menurut NCTM (2000) adalah koneksi. Siswa 

perlu memahami bahwa matematika bukan sebagai koleksi cabang-cabang yang terpisah, 

melainkan sebagai ilmu yang terintegrasi. Ketika siswa mengaitkan antaride atau konsep 

matematika, pemahaman mereka menjadi lebih dalam dan lebih bertahan lama. Pada 

pembelajaran segiempat, misalnya, siswa perlu memahami keterkaitan antarsegiempat. 

Misalnya, persegipanjang sebagai jajargenjang yang salah satu sudutnya siku, belah ketupat 

sebagai jajargenjang yang semua sisinya kongruen, atau persegi sebagai belah ketupat yang 

salah satu sudutnya siku-siku. Pembelajaran matematika yang demikian dapat berimplikasi 

pada pemahaman siswa bahwa matematika terdiri atas jalinan konsep yang saling terkait. 

Standar kelima proses pembelajaran menurut NCTM (2000) adalah representasi. Ide-

ide atau konsep matematika dapat direpresentasikan dalam berbagai cara, seperti gambar, 

benda konkret, tabel, grafik, dan sebagainya. Merepresentasikan atau menyajikan suatu 

konsep dengan berbagai cara merupakan hal yang mendasar dalam matematika dan 

pembelajaran matematika. Mengapa? Representasi memudahkan konsep-konsep yang 

bersifat abstrak untuk dipahami dan dioperasikan. Banyak representasi yang kita ketahui 

saat ini merupakan proses penajaman secara cultural yang mungkin telah terjadi bertahun-

tahun lalu. Ketika siswa memperoleh akses untuk merepresentasikan ide-ide matematis 

dengan berbagai cara dan terlebih dapat mengkreasi representasi baru untuk suatu ide 

matematis atau keterkaitan antaride matematis, mereka telah memperoleh sejumlah alat atau 

cara yang secara signifikan memperluas kapasitas mereka untuk membuat model dan 

menginterprestasikan fenomena fisik, sosial, dan matematis secara tepat. 
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Ringkasnya, pembelajaran matematika dapat digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan Abad 21, yaitu dengan membelajarkan beberapa keterampilan esensial yaitu 

kemampuan penyelesaian masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan 

representasi. Keterampilan atau karakteristik lain yang diperlukan untuk survive di masa 

depan atau Abad 21 dikemukakan oleh Griffin (2012), yaitu (1) cara berpikir, yang meliputi 

kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, belajar 

untuk belajar, dan metakognisi, (2) cara bekerja, yang meliputi komunikasi dan kolaborasi, 

(3) alat atau piranti bekerja yang meliputi melek teknologi dan melek ICT, dan (4) hidup di 

dunia yang meliputi kewarganegaraan (lokal dan global) dan kehidupan dan karir, tangung 

jawab personal dan sosial, dan kesadaran kultural.  

Mengacu pada studi Griffin (2012) tersebut, kemampuan berpikir dan karakter 

personal merupakan karakteristik penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. 

Hal ini dapat dipahami bahwa kita tidak betul-betul mampu memprediksi masa depan secara 

presisi. Kita tidak mengetahui secara pasti jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh anak-

anak di masa depan dan oleh karena itu kita tidak betul-betul dapat mempersiapkan mereka 

dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang betul-betul sesuai. Oleh karena itu, kita 

perlu memikirkan untuk memberikan bekal yang senantiasa up-to-date dengan kebutuhan di 

masa depan. Bekal itu tak lain adalah kemampuan berpikir dan karakter yang baik. Pada 

zaman apapun, kedua kemampuan dan karakteristik itu sangat diperluka dan tidak akan 

lekang oleh zaman. Dengan kemampuan berpikir dan karakter yang baik, orang akan mudah 

beradaptasi dengan situasi zaman apapun. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Einstein 

(Brainy Quote, 2013), “Education is what remains after one has forgotten what one has 

learned in school”. Ini berimplikasi bahwa materi matematika yang dipelajari peserta didik 

dapat dilupakan, tetapi kemampuan berpikir dan karakter yang dikembangkan dalam proses 

pembelajaran, tetap melekat pada diri peserta didik.  

Salah satu kemampuan berpikir yang sangat penting dikembangkan pada diri siswa 

adalah kemampuan berpikir kreatif atau kreativitas. Tentang kreativitas, hasil penelitian 

Dyers, et al (2011) menunjukkan bahwa dua pertiga kreativitas seseorang dikembangkan 

oleh pendidikan dan sisanya diperoleh dari keturunan. Sebaliknya, untuk kecerdasan, dua 

pertiganya diperoleh dari keturunan dan sisanya dari pendidikan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendidikan sangat berperan penting dalam pengembangan kreativitas 

siswa.  
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Bagaimana mengembangkan kreativitas? Menurut Sharp (2004), kreativitas salah 

satunya dapat dikembangkan melalui kegiatan observing, questioning, experimenting, 

associating, dan networking. Kegiatan-kegiatan itu selanjutnya diacu untuk merumuskan 

pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yang disebut dengan pendekatan 

saintifik (scientific approach) yang menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 terdiri 

atas kegiatan mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomuni-kasikan. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 

2013, langkah-langkah pendekatan saintifik tersebut dapat ditambah dengan kegiatan 

mencipta. Tegasnya, Kurikulum 2013, secara teoretis dirancang untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan produktif yang penting bagi masa depan siswa, salah satunya 

adalah kemampuan berpikir kreatif atau kreativitas. Dengan kata lain, secara teoretis, 

Kurikulum 2013 dapat membekali siswa dengan keterampilan Abad 21, terutama 

kreativitas. 

Penutup 

Zaman terus berubah. Untuk dapat meniti dengan sukses hidup di masa depan, di 

Abad 21, diperlukan sejumlah karakteristik atau keterampilan yang disebut keterampilan 

Abad 21. Karakteristik dan keterampilan yang penting tersebut diantaranya adalah 

kemampuan berpikir dan karakter yang baik. Dengan kemampuan dan karakter yang baik, 

individu akan dapat beradaptasi terhadap situasi zaman apapun. Keterampilan itu tidak 

dibelajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan mata pelajaran, termasuk dalam 

matematika. Pengembangan keterampilan Abad 21 tersebut memerlukan sejumlah sistem 

pendukung, diantaranya adalah kurikulum dan pembelajaran, penilaian, pengembangan 

professional, dan lingkungan belajar.  
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http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-04292005-151805/unrestricted/00thesis.pdf
http://www.nfer.ac.uk/nfer/publications/55502/55502.pdf.%20%5b02
http://www.p21/
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Abstrak 

 

Studi ini membangun suatu algoritma Markov chain Monte Carlo (MCMC) untuk mengestimasi 

returns volatility dalam model ARCH, dimana returns error berdistribusi normal. Metode 

Metropolis–Hastings digunakan dalam MCMC untuk membangkitkan sampel-sampel parameter 

model. Model dan algoritma diaplikasikan pada data harian kurs beli Japanese Yen (JPY), US 

Dollar (USD), dan Euro (EUR) terhadap Rupiah pada periode 5 Januari 2009 sampai dengan 31 

Desember  2014. Hasil empiris menunjukkan bahwa algoritma  yang dibangun menghasilkan 

simulasi yang sangat efisien. Estimasi parameter yang diperoleh adalah serupa dengan 

hasildarimenggunakanfungsi GARCH yang tersediadi Matlab. Lebih lanjut  ditunjukkan bahwa 

volatility kurs beli JPY, USD, dan EUR terhadap Rupiah mempunyai titik ekstrim berturut-turut di 

bulan April 2013, Februari 2009, dan September 2011. 

 

Kata Kunci: ARCH, kurs beli, MCMC, t-Student, volatility return 

 
1. PENDAHULUAN  

Pemodelan volatility pada returns asset 

merupakan salah satu dari sekian banyak 

topic dalam dasar teori runtun waktu ekonomi 

keuangan. Model returnsvolatility yang mula-

mula yaitu autoregressive conditional 

heteroscedasticity (ARCH) yang 

diperkenalkanoleh Engle (1982).  

 

Menurut Jones dan Wilson (1989) 

volatility mempresentasikan perubahan harga 

asset atau representasi harga aset. Pelaku 

ekonomi mengukur dan memprediksi 

volatility sebagai indikator utama, karena 

nilai-nilai yang lebih tinggi menyiratkan 

kesempatan yang lebih tinggi dari suatu 

perubahan harga aset yang besar. 

 

Kebanyakan studi keuangan melibatkan 

returns dari pada harga asset karena returns 

memiliki sifatstatistik yang lebih menarik 

(menurut Campbell dkk. dalamTsay (2010)). 

Mukhlis (2011) dan Nastiti (2012) sudah 

mendiskusikan model ARCH berturut-turut 

pada returns kurs Rupiah terhadap dolar dan 

returns saham yang berdistribusi normal, 

dimana Nasititi (2012) menyelesaikan model 

menggunakan metode pengali Lagrange. 

 

Dalam studi ini akan difokuskan pada 

model volatility menggunakan ARCH yang 

mengasumsikan bahwa returns berdistribusi 

normal untuk returns error. Dalam hal ini 

model diestimasi dengan menggunakan 

metodel MCMC. Carlin dan Chib (1995) 

menjelaskan bahwa metode MCMC 

memudahkan penyelesaian model yang cukup 

kompleks dalam analisis Bayes. 

 

Studi empiris dari model volatility 

dilakukan dengan menggunakan data 

pergerakan kursbeli EUR, JPY, dan USD 

terhadap Rupiah atas periode harian dari 

tanggal 5 Januari 2009 sampai 31 Desember 

2014. 

 

2. MODEL RETURNS VOLATILITY 

Dalam naskah keuangan akademik, 

returns didefinisikan sebagai persentase 

perubahan logaritma harga aset (Tsay, 2010): 

 

       ,  (  )     (    )- 
untuk       . Selanjutnya model 

ARCH(1) untuk returnsvolatility dinyatakan 

seperti: 

       ,     (   )         

  
         

          

  
  

 

   
 

dengan    ,        dan diasumsikan 

returns tidak berkorelasi. 
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3. METODE MCMC UNTUK RETURNS 

VOLATILITY 

Menurut Casella dan Berger (2002), 

MCMC merupakan suatu metode untuk 

membangkitkan peubah-peubah acakyang 

didasarkan pada rantai markov. Langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam 

implementasi metode MCMC melibatkan dua 

langkah (Nugroho, 2014), yaitu membangun 

rantai Markov dan menggunakan metode 

Monte Carlo untuk meringkas distribusi 

posterior pada parameter sebagai keluaran 

MCMC. 

 

Dimisalkan   (          ) dan 

  (          ). Berdasarkan Teorema 

Bayes (lihatKoop dkk.(2007)), distribusi 

gabungan untuk model di atas yaitu 

 (     | )   ( | )   (   )  
dimana ( | ) adalah fungsi likelihood 

dan  (   ) adalah distribusi prior 

pada (   ). Untuk memenuhi kendala 

parameter a dan b, ditetapkan prior seperti 

berikut: 

      ( )           (   )  
Maka dipunyai distribusi gabungan yaitu 

 (     | ) 

 ∏   
     { 

  
 

   
 }

 

   
    *   + 

     (   )    

 (
   

 
)

 
 
   8 

(   )  
 

  
9 

∏ (       
 ) 

 
     { 

  
 

 (       
 )

}
 

   
 

    *   +      (   )     
 

Atau dengan pengambilan logaritma natural 

diperoleh 

   (   | ) 

 
 

 
  

   

 
 

(   )  
 

  
 

 
 

 
∑   (       

 )
 

   
 

 
 

 
∑

  
 

       
 

 

   
    

 (   )     (   )   (   )  (1) 

 

Pembangkitan nilai parameter a 

Berdasarkan persamaan (1), log distribusi 

posterior untuk a dinyatakan oleh 

 ( )     ( |   ) 

  
 

 
    

(   )  
 

  
 

 
 

 
∑   (       

 )
 

   
 

 
 

 
∑

  
 

       
 

 

   
    

Masalah yang muncul di sini yaitu 

posterior tersebut tidak mengikuti suatu 

distribusi tertentu.Karenaitua dibangkitkan 

menggunakan metode Independence Chain 

Metropolis–Hastings (IC-MH) yang 

diperkenalkan oleh Tierney (1994) seperti 

berikut: 

Langkah 1: Menentukan proposal untuk a, 

yaitu     (   -(       ) 
Langkah 2: Menghitung rasio 

 (    )  
 (  |   )

 ( |   )
  

Langkah 3: Membangkitkan   dari distribusi 

seragam ,   -. 
Langkah 4: Jika     *   (    )+, maka 

proposal diterima, jika tidak, 

maka proposal ditolak. 

 

Rata-rata     dan variansi      dicari 

dengan menggunakan metode yang 

didasarkan pada tingkahlaku distribusi di 

sekitar modus (lihat Albert (2009)). Modus  ̂ 

dari  ( ), artinya   ( ̂)   , dicari 

menggunakan metode bagi dua. Selanjutnya 

diambil      ̂ dan      ,   ( ̂)-  . 

Masalahnya adalah    ( ̂)bisa bernilai positif, 

karena itu diambil      ,  ( ̂)-
   dengan 

  ( ̂)      *           ( ̂)+. 
 

Pembangkitan nilai parameter b 

Berdasarkan persamaan (1), log distribusi 

posterior untuk b dinyatakan oleh 

 ( )     ( |   ) 

  
 

 
  (   )  

(   )  
 

  
 

 
 

 
∑   (       

 )
 

   
 

 
 

 
∑

  
 

       
 

 

   
 

 (   )     (   )   (   ), 
 

yang tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. 

Karena itu nilai parameter b dibangkitkan 

menggunakan cara yang sama seperti pada 

pembangkitan nilai parameter a. 
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Metode MCMC mensimulasi suatu nilai 

baru untuk setiap parameter dari distribusi 

posteriornya dengan mengasumsikan bahwa 

nilai saat ini untuk parameter lain adalah 

benar. Sacara ringkas skema MCMC yaitu 

(i) Inisialisasi a dan b. 

(ii) Membangkitkan sampel a dengan 

metode IC-MH. 

(iii) Membangkitkan sampel b dengan 

metode IC-MH. 

(iv) Menghitung variansi (volatility kuadrat): 

  
         

 . 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Pengamatan 

Selanjutnya model dan metode di atas 

diaplikasikan pada data kurs beli Euro (EUR), 

Japanese Yen (JPY), danUS Dollar (USD) 

terhadap Rupiah atas periode 5 Januari 2009 

sampai dengan 31 Desember 2014 yang 

terdiri dari 1472 observasi. Dalam penelitian 

ini penghitungan dilakukan dengan alat bantu 

software Matlab 2012 a. Gambar 1 

menampilkan plot runtun waktu untuk returns 

dan Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif. 

 
Gambar 1. Plot runtun waktu returns harian 

untuk kursbeli JPY, USD, dan EUR terhadap 

Rupiah dari Januari 2009 sampai Desember 

2014. 

Tabel 1. Statistik deskriptif dari returns 

harian untuk kursbeli JPY, USD, dan EUR 

terhadar Rupiah dari Januari 2009 sampai 

Desember 2014. 

Mat

a 

Uan

g 

Mean SD 

JB 

Test 

(norm

alitas) 

LB Q 

test 

(auto 

korelasi

) 

JPY –0.004 
0.36

3 

tidak 

normal 

tidakada

korelasi 

USD –0.004 0.21 tidak adakorel

5 normal asi 

EUR 0.000 
0.29

4 

tidak 

normal 

tidakada

korelasi 

 

4.2 Pengaturan MCMC 

Algoritma MCMC dijalankan dengan 

menggunakan 15000 iterasi, dimana 5000 

iterasi pertama dihilangkan dan sisanya, N = 

10000, disimpan untuk menghitung rata-rata 

posterior, simpangan baku, interval Bayes, 

numerical standard error (NSE), dan 

diagnose konvergensi. Di sini, dipilih interval 

highest posterior density (HPD)yang 

disajikan oleh Chen dan Shao (1999) sebagai 

pendekatan untuk interval Bayes. Diagnosa 

konvergensi dilakukan dengan menghitung 

integrated autocorrelation time (IACT), lihat 

Geweke (2005), untuk mengetahui berapa 

banyak sampel yang harus dibangkitkan 

untuk mendapatkan sampel yang saling bebas 

(seberapa cepat  konvergensi simulasi). 

Sementara itu konvergensi rantai Markov 

diperiksa berdasarkan pada uji z-score 

Geweke (1992) dan NSE dihitung 

menggunakan metode yang disajikan oleh 

Geweke (2005). 

Dalam aplikasi algoritma MCMC, model 

dilengkapi dengan prior dimana    , 

     , dan    . Untuk nilai-nilai awal 

parameter ditetapkan          . 

 

4.3 Estimasi Parameter 

Tabel 2, 3 dan 4 meringkas hasil simulasi 

posterior parameter dalam model ARCH (1) 

berturut-turut untuk data kurs beli JPY, USD, 

dan EUR terhadap Rupiah. p-value yang 

berasosiasi dengan Geweke‟ sconvergence 

diagnostic (G-CD) mengindikasikan bahwa 

semua rantai Markov sudah konvergen. Nilai-

nilai IACT menunjukkan bahwa metode IC-

MH adalah sangat efisien. 

 

Tabel 2. Ringkasan hasil simulasi posterior 

untuk data kursbeli JPY terhadap Rupiah. LB 

dan UB menyatakan berturut-turut batas 

bawah dan bata satas interval HPD 95%. 

Parameter a b 

Matlab 0.0994 0.2619 

Mean 0.1022 0.2548 

SD 0.0050 0.0464 

LB 0.0928 0.1648 

UB 0.1121 0.3446 
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IACT 1.4620 1.2613 

NSE 0.0000 0.0005 

G-CD 0.0036 0.0648 

p-value 0.9971 0.9484 

CPU time (detik): 131.14 

 

Tabel 3. Ringkasan hasil simulasi posterior 

untuk data kurs beli USD terhadap Rupiah. 

Parameter a b 

Matlab 0.0237 0.6532 

Mean 0.0244 0.6255 

SD 0.0012 0.0682 

LB 0.0220 0.4903 

UB 0.0267 0.7547 

IACT 1.0000 1.0000 

NSE 0.0000 0.0006 

G-CD –0.0036 –0.0260 

p-value 0.9971 0.9792 

CPU time (detik): 137.72 

 

Tabel 4. Ringkasan hasil simulasi posterior 

untuk data kurs beli EUR terhadap Rupiah 

Parameter a b 

Matlab 0.0704 0.1878 

Mean 0.0713 0.1900 

SD 0.0030 0.0372 

LB 0.0650 0.1186 

UB 0.0771 0.2630 

IACT 1.0000 1.0000 

NSE 0.0000 0.0004 

G-CD –0.0159 0.0047 

p-value 0.9873 0.9962 

CPU time (detik): 148.27 

 

Plot sampel posterior dan histogram 

distribusi posterior parameter-parameter a 

dan b ditampilkan berturut-turut pada Gambar 

2 dan Gambar 3. Plot sampel 

mengindikasikan bahwa sampel berfluktuasi 

disekitar rata-rata posterior, yang berarti 

bahwa sampel telah bercampur dengan baik 

(good mixing). 

 

 
Gambar 2. Plot sampel untuk parameter a dan 

b pada model ARCH(1) untuk returns kurs 

beli JPY (atas), USD (tengah), dan EUR 

(bawah) terhadap Rupiah dari Januari 2009 

sampai Desember 2014. 

 
Gambar 3. Histogram distribusi posterior 

parameter a dan b pada model ARCH (1) 

untuk returns kurs beli JPY (atas), USD 

(tengah), dan EUR (bawah) terhadap Rupiah 

dari Januari 2009 sampai Desember 2014. 

 

Terkait dengan estimasi parameter, hasil 

menunjukkan bahwa nilai estimasi a dan b 

serupa dengan hasil yang diperoleh dari 

penggunaan fungsi garch (p,q) di Matlab. 

Rata-rata posterior untuk variansi (volatility 

kuadrat) returns disajikan dalam Gambar4. 

Diperoleh bahwa variansi untuk returns kurs 

beli JPY, USD, dan EUR terhadap rupiah 

berturut-turut yaitu 0.102–0.984, 0.024–

1.080, dan 0.071–0.430, dimana rata-ratanya 

berturut-turut yaitu 0.136, 0.053, 0.088. Nilai 

variansi tertinggi terjadi pada periode April 

2013 untuk JPY, Februari 2009 untuk USD, 

dan September 2011 untuk EUR. 
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Gambar 4. Plot runtun waktu variansi untuk 

returns kurs beli JPY, USD, dan EUR 

terhadap Rupiah dari Januari 2009 sampai 

Desember 2014. 

Jadi, model volatility untuk returns kurs 

beli JPY, USD, dan EUR terhadap Rupiah 

berturut-turut: 

 

  
                   

   
  

                   
   

  
                   

   
 

5. KESIMPULAN 

Studi ini menyajikan model ARCH (1) 

untuk returns kurs beli JPY, USD, dan EUR 

terhadap Rupiah. Algoritma MCMC yang 

efisien dibangun untuk membangkitkan 

sampel dari distribusi posterior model. Hasil 

empiris menunjukkan bahwa rata-rata 

volatility untuk returns kurs beli JPY adalah 

yang tertinggi. 

Model yang disajikan dalam studi ini 

bisa diperluas dengan memperhatikan 

distribusi tak normal untuk returns error. 

Selain itu, model bisa diperluas ke model 

GARCH. 
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Abstrak 

 

Studi ini membangun suatu algoritma Markov chain Monte Carlo (MCMC) untuk mengestimasi 

return volatility dalam model ARCH dengan return error berdistribusi Student-t. Metode 

Metropolis–Hastings digunakan dalam MCMC untuk memperbaharui nilai-nilai parameter model. 

Model dan algoritma diaplikasikan menggunakan data harian kurs beli yen Jepang, dolar Amerika, 

dan euro Eropa terhadap rupiah Indonesia pada periode5 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 

2014 yang diambil dari arsip Bank Indonesia (BI). Hasil empiris menunjukkan bukti sangat kuat 

untuk penggunaan distribusi Student-t pada ketiga data tersebut. 

 

Kata Kunci: ARCH, kursbeli, MCMC, t-Student, volatility return 

 

1. PENDAHULUAN  

Pemodelan asset returns volatility 

merupakan salah satu dari sekian banyak 

topic dalam dasar teori runtun waktu 

ekonometrika keuangan. Model volatility 

yang mula-mulayaitu ARCH (autoregressive 

conditional heteroscedasticity) yang 

diperkenalkan oleh Engle (1982). Safrudin 

dkk. (2015) telah mempelajari model ARCH 

(1) untuk returns volatility, dimana returns 

error berdistribusi normal. Model tersebut 

diselesaikan menggunakan metode MCMC 

dan diaplikasikan pada data kurs beli Model 

tersebut diselesaikan menggunakan metode 

MCMC dan diaplikasikan pada data kurs beli 

JPY, USD, dan EUR terhadap Rupiah yen 

Jepang (JPY), dolar Amerika (USD), dan euro 

Eropa (EUR) terhadap rupiah Indonesia 

(IDR) atas periode harian dari tanggal 5 

Januari 2009 sampai 31 Desember 2014. 

Banyak studi empiris menunjukkan bahwa 

asset returns dikarakterisasi oleh heavy tails 

(kurtosis positif) yang tidak bisa diakomodasi 

oleh distribusi normal (sebagai contoh, lihat 

Bollerslev (1987)). Oleh karena itu, studi ini 

memperluas model di Safrudin dkk. (2015) 

dengan mengasumsikan bahwa returns error 

berdistribusi Student-t yang bisa 

mengakomodasi heavy tails. Model diestimasi 

menggunakan metode MCMC dan 

diimplementasikan pada data yang sama 

seperti di Safrudin dkk. (2015). 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. MODEL RETURNS VOLATILITY 

Dalam naskah keuangan akademik, 

returns didefinisikan sebagai persentase 

perubahan logaritma harga aset (Tsay, 2010): 

       ,  (  )     (    )- 

untuk       . Selanjutnya model ARCH 

(1) untuk returns volatility, dimana returns 

error berdistribusi Student-t, dinyatakan 

seperti: 

     √         (   )        , 

  
         

         , 

  
  

 

   
, 

     .
 

 
 
 

 
/,   , 

Dengan    ,       ,   menyatakan 

derajat kebebasan, dan diasumsikan returns 

tidak berkorelasi. 

2.2. METODE MCMC UNTUK 

RETURNS VOLATILITY 

Menurut Casella dan Berger (2002), 

MCMC merupakan suatu metode untuk 

membangkitkan peubah-peubah acak  yang 

didasarkan pada rantai markov. Langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam 

implementasi metode MCMC melibatkan dua 

langkah (Nugroho, 2014), yaitu membangun 

mailto:imammaliks@live.com
mailto:didit.budinugroho@staff.uksw.edu
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rantai Markov dan menggunakan metode 

Monte Carlo untuk meringkas distribusi 

posterior pada parameter sebagai keluaran 

MCMC. 

Dimisalkan   (          ),   
(         ), dan   (          ). 
Berdasarkan Teorema Bayes (lihat Koop dkk. 

(2007)), distribusi gabungan untuk model di 

atas yaitu 

 (         | ) 

  ( |   )   ( | )   (     )  

dimana  ( |   ) adalah fungsi likelihood 

dan  (     ) adalah distribusi prior 

pada(     ). Selanjutnya ditetapkan prior 

seperti berikut: 

     ( )       (     )    (     )  

Dimana prior (a,b) tersebut dipilih untuk 

memenuhi kendala-kendala model. Sekarang 

dipunyai distribusi gabungan yaitu 

 (       | ) 

 .
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atau dengan pengambilan logaritma natural 

diperoleh 
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Pembangkitan parametera 

Berdasarkan persamaan (1), log distribusi 

posterior untuk a dinyatakan oleh 

 ( )     ( |     ) 
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∑   (       
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∑

  
 

(       
 )  

 

   
    

Masalah yang muncul di sini yaitu posterior 

tersebut tidak mengikuti suatu distribusi 

tertentu. Oleh karena itu, a dibangkitkan 

menggunakan metode Independence Chain 

Metropolis–Hastings (IC-MH) yang 

diperkenalkan oleh Tierney (1994) seperti 

berikut: 

Langkah 1: Menentukan proposal untuk a, 

yaitu     (   -(       ) 

Langkah 2:   Menghitung rasio 

 (    )  
 (  |   )

 ( |   )
  

Langkah 3:  Membangkitkan   dari distribusi 

seragam ,   -. 
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Langkah 4: Jika     *   (    )+, maka 

proposal diterima, jika tidak, 

maka proposal ditolak. 

Rata-rata     dan variansi      dicari 

dengan menggunakan metode yang 

didasarkan pada tingkahlaku distribusi di 

sekitar modus (lihat Albert (2009)). Modus  ̂ 

dari  ( ), artinya   ( ̂)   ,dicari 

menggunakan metode bagi dua. Selanjutnya 

diambil      ̂ dan      ,   ( ̂)-  . 

Masalahnya adalah    ( ̂) bisa bernilai 

positif, karena itu diambil      ,  ( ̂)-
   

dengan   ( ̂)      *           ( ̂)+. 

 

Pembangkitan parameter b 

Berdasarkan persamaan (1), log distribusi 

posterior untuk b dinyatakan oleh 

 ( )     ( |     ) 
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∑

  
 

(       
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 (    )     (    )   (   ), 

yang tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. 

Karena itu nilai parameter b dibangkitkan 

menggunakan cara yang sama seperti pada 

pembangkitan parameter a. 

Pembangkitan nilai parameter   

Berdasarkan persamaan (1), log distribusi 

posterior untuk   dinyatakan oleh 

 ( )     ( |       ) 

 
  

 
  .

 

 
/     4 .

 

 
/5 
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 (    )          

yang tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. 

Oleh karena itu, para meter   dibangkitkan 

menggunakan cara yang sama seperti pada 

pembangkitan parameter a, dimana 

proposalnya yaitu     ,    -(       ) 

Pembangkitan nilai vektor parameter z 

Berdasarkan persamaan (1), distribusi 

posterior untuk z dinyatakan oleh 

 ( |       )
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Dalam kasus ini,   bisa dibangkitkan secara 

langsung dari distribusi invers gamma,yaitu 

     4
   

 
 
(   )  

    

  
5  

     4
   

 
 
  

  (       
 ) 

 (       
 )

5  

untuk           

 

Metode MCMC mensimulasi suatu nilai 

baru untuk setiap parameter dari distribusi 

posteriornya dengan mengasumsikan bahwa 

nilai saat ini untuk parameter lain adalah 

benar. Sacara ringkas skema MCMC untuk 

model dalam studi ini yaitu 

(v) Inisialisasi a, b,dan  . 

(vi) Membangkitkan sampel z secara 

langsung. 

(vii) Membangkitkan sampel   dengan 

metode IC-MH. 

(viii) M

embangkitkan sampel a dengan metode 

IC-MH. 

(ix) Membangkitkan sampel b dengan 

metode IC-MH. 

(x) Menghitung variansi (volatility 

kuadrat):   
         

 . 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Pengamatan 

Selanjutnya model dan metode di atas 

diaplikasikan pada data kurs beli Euro (EUR), 

Japanese Yen (JPY), dan US Dollar (USD) 

terhadap Rupiah atas periode 5 Januari 2009 

sampai dengan 31 Desember 2014 yang 

terdiri dari 1472 observasi. Dalam penelitian 

ini penghitungan dilakukan dengan alat bantu 

software Matlab 2012 a. Lihat Safrudin dkk. 

(2015) untuk plot runtun waktu untuk returns 

dan statistic deskriptif. 

3.2 Pengaturan MCMC 

Algoritma MCMC dijalankan dengan 

menggunakan 15000 iterasi, dimana 5000 

iterasi pertama dihilangkan dan sisanya, N = 

10000, disimpan untuk menghitung rata-rata 

posterior, simpangan baku, interval Bayes, 

numerical standard error (NSE), dan 

diagnose konvergensi. Di sini, dipilih interval 

highest posterior density (HPD) yang 

disajikan oleh Chen dan Shao (1999) sebagai 

pendekatan untuk interval Bayes. Diagnosa 

konvergensi dilakukan dengan menghitung 

integrated autocorrelation time (IACT), lihat 

Geweke (2005), untuk mengetahui berapa 

banyak sampel yang harus dibangkitkan 

untuk mendapatkan sampel yang saling bebas 

(seberapa cepat konvergen sisi mulasi). 

Sementara itu konvergensi rantai Markov 

diperiksa berdasarkan pada uji z-score 

Geweke (1992) dan NSE dihitung 

menggunakan metode yang disajikan oleh 

Geweke (2005). 

Dalam aplikasi algoritma MCMC, model 

dilengkapi dengan prior dimana    , 

      ,     ,       dan       . 

Untuk nilai-nilai awal parameter ditetapkan 

          dan v = 20. 

3.3 Estimasi Parameter 

Tabel1, 2 dan 3 meringkas hasil simulasi 

posterior parameter dalam model ARCH (1), 

dimana returns error berdistribusi Student-t, 

berturut-turutuntuk data kurs beli JPY, USD, 

dan EUR terhadap IDR. p-value yang 

berasosiasi dengan Geweke‟s convergence 

diagnostic (G-CD) mengindikasikan bahwa 

semua rantai Markov sudah konvergen. Nilai-

nilai IACT menunjukkan bahwa metode IC-

MH adalah sangat efisien. 

Tabel l1. Ringkasan hasil simulasi posterior 

untuk data kurs beli JPY terhadap IDR. LB 

dan UB menyatakan berturut-turut batas 

bawah dan batas atas interval HPD 95%. 

Parameter A b v 

Mean 0.0547 0.2180 5.1708 

SD 0.0030 0.0414 0.5779 

LB 0.0495 0.1386 4.0913 

UB 0.0598 0.2998 6.3289 

IACT 8.1819 5.9936 22.9946 

NSE 0.0000 0.0009 0.0233 

G-CD –0.0063 0.0686 0.1160 

p-value 0.9949 0.9453 0.9076 

CPU time (detik): 313.795  

 

Tabe l2. Ringkasan hasil simulasi posterior 

untuk data kurs beli USD terhadapIDR. 

Parameter a b v 

Mean 0.0078 0.3809 3.1140 

SD 0.0004 0.0497 0.2386 

LB 0.0069 0.2882 2.6469 

UB 0.0087 0.4832 3.5717 

IACT 1.0000 5.3140 10.0292 

NSE 0.0000 0.0011 0.0070 

G-CD –0.0059 –0.0003 –0.1576 

p-value 0.9953 0.9998 0.8747 

CPU time (detik): 295.673  

 

Tabe l3. Ringkasan hasil simulasi posterior 

untuk data kurs beli EUR terhadap IDR. 

Parameter a b v 

Mean 0.0546 0.1612 10.4858 

SD 0.0026 0.0353 1.6553 

LB 0.0502 0.0958 7.6162 

UB 0.0595 0.2339 13.9917 

IACT 12.2060 5.2695 66.3636 

NSE 0.0000 0.0007 0.0799 

G-CD 0.0045 0.0408 0.3283 

p-value 0.9964 0.9674 0.7427 

CPU time (detik): 285.506  

 

Plot sampel posterior dan histogram 

distribusi posterior parameter-parameter a 

dan b ditampilkan berturut-turut pada Gambar 
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1 dan Gambar 2. Plot sampel 

mengindikasikan bahwa sampel berfluktuasi 

disekitar rata-rata posterior, yang berarti 

bahwa sampel telah bercampur dengan baik 

(good mixing). 

 

Gambar 1. Plot sampel untuk parameter a, b, 

dan v pada model ARCH (1) untuk returns 

kurs beli JPY (atas), USD (tengah), dan EUR 

(bawah) terhadap IDR dari Januari 2009 

sampai Desember 2014. 

 

Gambar 2. Histogram distribusi posterior 

parameter a, b, dan v pada model ARCH(1) 

untuk returns kurs beli JPY (atas), USD 

(tengah), dan EUR (bawah) terhadap Rupiah 

dari Januari 2009 sampai Desember 2014. 

Penyimpangan returns dari asumsi 

normalitas dinyatakan oleh  . Derajat 

kebebasan   mengambil nilai dari 4 sampai 7 

untuk JPY, dari sampai 4 untuk USD, dan 

dari 7 sampai 14 untuk EUR, 

mengindikasikan bukti kuat adanya 

karakteristik distribusi Student-t pada ketiga 

data pengamatan. Sementara itu, dalam kasus 

data kurs beli JPY dan EUR, estimasi 

parameter a danb adalah serupa dengan 

estimasi dari ARCH (1) yang berdistribusi 

normal di Safrudin dkk. (2015). Terkait 

dengan volatility, rata-rata posterior untuk 

variansi (volatility kuadrat) returns disajikan 

dalam Gambar 3. Diperoleh bahwa variansi 

untuk returns kurs beli JPY, USD, dan EUR 

terhadap IDR berturut-turut yaitu dari 0.0550 

sampai 0.8084, dari 0.0078 sampai 0.6505, 

dan dari 0.0546 sampai 0.3584, dimana rata-

ratanya berturut-turut yaitu 0.0835, 0.0254, 

0.0686. Nilai variansi tertinggi terjadi pada 

periode September 2013 untuk JPY, Februari 

2009 untuk USD, dan September 2011 untuk 

EUR. Dibandingkan dengan hasil di Safrudin 

dkk. (2015), pada data JPY menunjukkan 

perbedaan periode untuk variansi tertinggi. 

Jadi, model volatility untuk returns kurs 

beli JPY, USD, dan EUR terhadap Rupiah 

berturut-turut: 

  
                   

   

  
                   

   

  
                   

   

 

Gambar 3. Plot runtun waktu variansi untuk 

returns kurs beli JPY, USD, dan EUR 

terhadap IDR dari Januari 2009 sampai 

Desember 2014. 

4. KESIMPULAN 

Studi ini menyajikan model ARCH (1) 

dengan returns error berdistribusi Student-t 

untuk returns kurs beli JPY, USD, dan EUR 

terhadap IDR. Algoritma MCMC yang efisien 

dibangun untuk membangkitkan sampel dari 

distribusi posterior model. Hasil empiris 

menunjukkan bukti sangat kuat untuk 

penggunaan distribusi Student-t pada ketiga 

data tersebut. 
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Model yang disajikan dalam studi ini 

bisa diperluas dengan memperhatikan 

distribusi Student-t yang umum, seperti non-

central Student-t dan generalized skew 

Student-t yang mengakomodasi heavy tails 

dan skewness. Lebih lanjut model bisa 

diperluas ke model GARCH. 
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Abstract  

Refilling cash cartridges at ATMs (Automatic Teller Machine) that serves as a storage box for cash, 

closely related to the problem of distribution.  Efforts to determine the distribution scenario of cash 

cartridges that minimizes operational costs indispensable to maximize profits.  This research aims 

to develop an appropriate model to determine the routes for a fleet of vehicles to distribute the cash 

cartridges to several ATMs with minimal operational costs.  This model is formulated using integer 

linear programming, with regard to time window constraints at ATMs which must be visited.  This 

model is then implemented using the software LINGO 11.0 to determine the distribution scenario of 

cash cartridges from the the bank to eight ATMs relatively far apart from each other.  The results of 

the implementation using a computer with a 1.5 GHz processor and 4 GB of RAM obtained optimal 

solution within 3 hours 8 minutes and 47 seconds.  These results indicate that the model is 

reasonable to be applied in real situations. 

Keywords: cash cartridges distribution, integer linear programming, time windows  

 

1. PENDAHULUAN  

ATM (Automatic Teller Machine) 

merupakan fasilitas dimana nasabah bisa 

menarik tabungan atau gironya dengan kartu 

ATM melalui jaringan ATM bank dan 

jaringan ATM terlafiliasi dengan bank, baik 

dalam maupun luar negeri (IBI 2015).  Dalam 

mesin ATM terdapat salah satu komponen 

penting yaitu cash cartridge yang berfungsi 

sebagai kotak penyimpanan uang tunai yang 

harus diisi ulang secara rutin.  Pengisian 

ulang cash cartridge ini terkait erat dengan 

masalah pendistribusiannya.  Pengisian ulang 

cash cartridge ini merupakan hal penting agar 

tidak terjadi kekosongan uang tunai dalam 

mesin-mesin ATM.  Upaya menentukan rute 

pengiriman cash cartridge yang 

meminimumkan biaya operasional tentu 

sangat diperlukan dalam upaya 

memaksimumkan keuntungan. 

Penelitian ini bertujuan membangun 

model untuk masalah optimasi penentuan rute 

pengiriman cash cartridge dari suatu bank 

menuju ke ATM-ATM yang tersebar di 

beberapa lokasi yang berbeda.  Model 

dibangun dimaksudkan agar biaya operasional 

pengiriman cash cartridge ini minimum.   

Model dibangun menggunakan integer linear 

programming.  Selanjutnya model dimple-

mentasikan pada suatu kasus dengan 

menggunakan bantuan software berbasis 

optimasi LINGO 11.0. 

2. KAJIAN LITERATUR  

Toth & Vigo (2002) menjelaskan bahwa 

Vehicle Routing Problem (VRP) sebagai 

model dapat digunakan untuk menentukan 

rute yang optimum dari sejumlah kendaraan 

yang melayani sejumlah pelanggan.  Solusi 

dari VRP merupakan himpunan rute, masing-

masing rute dijalankan oleh satu kendaraan 

yang memulai dan mengakhiri perjalanan di 

depot.  Rute harus memenuhi semua 

permintaan pelanggan dan semua kendala 

serta menghasilkan total biaya yang 

minimum.  Setiap pelanggan harus dikunjungi 

tepat satu kali.   

Ho & Haughland (2004) memaparkan 

Vehicle Routing Problem Split Deliveries 

(VRPSD) yang dapat dipandang sebagai 
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variasi dari VRP.  VRPSD merupakan VRP 

dengan split yang membolehkan pelanggan 

dikunjungi lebih dari sekali.  Split berguna 

untuk mengatasi pelanggan yang mempunyai 

permintaan melebihi kapasitas kendaraan.   

Lebih lanjut Ho & Haughland (2004) 

memaparkan suatu heuristic algorithm untuk 

menyelesaikan VRPSD dengan kendala time 

windows.   

Winston (2004) menyatakan bahwa 

operations research (OR) atau sering juga 

disebut sebagai management science (MS) 

merupakan pendekatan ilmiah untuk 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk 

mendapatkan rancangan atau solusi terbaik 

dalam pengoperasian suatu sistem yang 

biasanya berkaitan dengan pengalokasian 

sumberdaya-sumberdaya yang terbatas.  

Lebih lanjut dipaparkan pula berbagai model 

dan tools untuk menyelesaikan masalah-

masalah optimasi, satu diantaranya terkait 

dengan masalah penentuan rute menggunakan 

integer linear programming yang disertai 

dengan pembahasan software komersial 

berbasis optimasi yang digunakan untuk 

membantu menyelesaikan masalahnya.   

Salah satu keuntungan penggunaan model 

integer linear programming adalah relatif 

fleksibel untuk dimodifikasi dan 

diadaptasikan.  Modifikasi ini dilakukan 

terhadap fungsi objektif dan kendala-kendala 

yang terkait sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan parameter-parameter yang 

tersedia.  

3. METODE PENELITIAN 

Secara umum, penelitian diawali dengan 

mendiskripsikan masalah secara informal, 

kemudian membangun model optimasi 

beserta analisis matematiknya, dan yang 

terakhir melakukan implementasi model 

menggunakan bantuan software berbasis 

optimasi. 

Dengan tidak menghilangkan sifat 

keumuman, deskripsi masalah dibangkitkan 

dari lingkup spasial yang akan dikaji sebagai 

model, yakni suatu bank dengan beberapa 

ATM yang terkait, dimana masing-masing 

ATM terletak relatif berjauhan satu dengan 

yang lainnya.  Model optimasi yang dibangun 

bersifat umum sehingga dapat 

diimplementasikan untuk sembarang bank.  

Masing-masing ATM memiliki time windows, 

yakni selang waktu yang memungkinkan 

dilakukan pengisian cash cartridge, untuk 

menghindari pengisian ulang pada jam-jam 

sibuk, sebagai bagian dari layanan kepada 

pelanggan.     

Lingkup substansi meliputi kajian dan 

pembangunan model optimasi berdasar 

integer linear programming.  Selanjutnya 

model dianalisis secara matematik dan 

diimplementasikan dengan bantuan software 

optimasi LINGO 11.0.  Karena alasan 

keterbatasan ketersediaan data, dalam 

implementasinya digunakan data hipotetik 

yang sekiranya mendekati kondisi nyata.  

Implementasi ini dilakukan pada dasarnya 

untuk melihat seberapa cepat model dapat 

menyelesaikan suatu masalah.   

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum, mesin ATM berkapasitas 

lima cash cartridge.  Ketentuan mesin ATM 

yang harus diisi ulang adalah ketika jumlah 

uang tunai (dalam lembar) pada mesin ATM 

kurang dari atau sama dengan satu cash 

cartridge, artinya setiap mesin ATM akan 

diisi ulang empat cash cartridge.  Pengiriman 

cash cartridge dilakukan oleh pihak Bank 

yang memantau mesin-mesin ATM atau 

server ATM dalam satu wilayah.  Pengiriman 

dilakukan dari Bank ke ATM menggunakan 

kendaraan berkapasitas tertentu.  Setelah cash 

cartridge yang berisi uang tunai dalam 

kendaraan habis, kendaraan harus kembali ke 

Bank.  Kendaraan yang sudah kembali ke 

Bank dapat mengunjungi ATM kembali 

apabila masih ada mesin ATM yang harus 

diisi ulang.  Dengan demikian, kendaraan 

dapat mengunjungi Bank lebih dari satu kali 

dalam satu periode untuk menukar cash 

cartridge kosong dengan cash cartridge berisi 

uang tunai.  Frekuensi kendaraan berangkat 

dari Bank disebut ritasi, dengan satuan rit. 

Setelah semua mesin ATM diisi ulang, 

kendaraan kembali ke Bank. 

Formulasi Masalah 

Misalkan dalam masalah ini Bank 

dinyatakan sebagai depot dan ATM 

dinyatakan sebagai node.  Selanjutnya 

diasumsikan bahwa: (1) laju setiap kendaraan 
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bersifat konstan; (2) biaya pengiriman cash 

cartridge dihitung dari total biaya tetap 

ditambah total biaya perjalanan per km untuk 

setiap kendaraan yang digunakan. 

 

Himpunan 

  =  himpunan semua kendaraan  
*       +, 

  = himpunan node dengan permintaan 

kurang dari atau sama dengan kapasitas 

maksimum kendaraan  *       +, 

  = himpunan node dengan permintaan 

melebihi kapasitas maksimum kendaraan 

 *             +, 

  =  himpunan semua node  *          
                 +, dengan 1 

dan (     ) menyatakan depot yang 

sama. 

Indeks 

i,j,p = indeks untuk menyatakan node, 

k     =  indeks untuk menyatakan kendaraan. 

Parameter 

   = kapasitas pada kendaraan k, 

   = biaya perjalanan per km kendaraan k 

   = biaya  tetap untuk  setiap  kendaraan  k 

yang digunakan, 

  =  kecepatan untuk setiap kendaraan k, 

   =  lamanya pelayanan pada node i, 

  = batas awal pelayanan pada node i, 

   = batas akhir pelayanan pada node i, 

   = permintaan cash  cartridge  untuk  setiap 

node i, 

   = jarak antara node i dan node j, 

bigM =  konstanta positif yang nilainya 

relatif besar. 

 

Variabel Keputusan 

     =  banyaknya ritasi kendaraan k, 

    = waktu tempuh antara node i dan node j 

untuk kendaraan k, 

    = waktu  node    mulai  dilayani  oleh 

kendaraan  , 

     = banyaknya cash cartridge yang kosong 

pada kendaraan k setelah meninggalkan 

node i, 

   = proporsi dari permintaan cash cartridge 

pada node   yang diangkut  kendaraan 

 , 

    bernilai 1 jika kendaraan k mengunjungi 

node j setelah node i, selainnya bernilai 

0, 

     bernilai 1 jika kendaraan k digunakan 

untuk mengirimkan cash cartridge. 

 

 

Fungsi Objektif 

Fungsi objektif model adalah 

meminimumkan biaya perjalanan ditinjau dari 

jumlah biaya tetap ditambah jumlah biaya per 

km untuk setiap kendaraan yang digunakan, 

yakni: 

 

     ∑     
   

 ∑ ∑∑         

         

 

Kendala 

Kendala yang harus dipenuhi adalah sebagai 

berikut: 

1 Setiap kendaraan tidak harus digunakan, 

∑     

     

        

2 Kendaraan yang meninggalkan depot 

dipastikan untuk mengantarkan cash 

cartridge, 

∑     

     

         

3 Tidak ada node yang dikunjungi oleh 

kendaraan yang tidak digunakan, 

                    

4 Kendaraan yang mengunjungi node 

harus meninggalkan node tersebut, 

∑    

   
   

 ∑    

   
   

             

5 Node yang memiliki permintaan kurang 

dari atau sama dengan kapasitas 

maksimum kendaraan, dikunjungi tepat 

sekali, 
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∑ ∑    

   
   

  

   

      

6 Node yang memiliki permintaan 

melebihi kapasitas maksimum 

kendaraan, dikunjungi lebih dari sekali, 

∑    

   

        

∑    

   

                

7 Jumlah cash cartridge kosong kumulatif 

pada kendaraan yang meninggalkan node 

akan bertambah, 

           (      )      

               
 

              (      )      

               
8 Kendaraan yang digunakan harus 

kembali ke depot, 

∑     

     

         

9 Jumlah cash cartridge kosong kumulatif 

tidak boleh melebihi kapasitas setiap 

kendaraan, 

                 
10 Jumlah cash cartridge kosong kumulatif 

setiap kendaraan yang meninggalkan 

depot adalah 0, 

           

 (     )         

11 Banyaknya ritasi setiap kendaraan 

merupakan frekuensi setiap kendaraan 

berangkat dari depot dalam satu periode, 

∑ (      (     )  )

     

         

12 Tidak ada perjalanan ke node yang sama, 

                 

  (     )          

(     )    

13 Lama perjalanan dari node i ke node j 

untuk kendaraan k, 

     
   

  
             

14 Waktu mulai pelayanan pada node j, 

                (      ) 

                    

15 Batas awal pelayanan pada node i, 

                 
16 Batas akhir pelayanan pada node i, 

                    
17 Kendala ketaknegatifan, 

                

                
18 Kendala biner. 

     *   +             

   *   +      

Implementasi Model 

Pandang masalah pengiriman cash 

cartridge dari suatu depot (Bank) ke delapan 

node (ATM).  Jarak antar node diberikan oleh 

Tabel 1, dimana node 1 dan node 10 

menyatakan depot yang sama. 

Tabel 1 Jarak antar node (dalam km) 

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 1 2 3 3 3 6 7 0 

2 1 0 1 1 1 2 5 5 9 1 

3 1 1 0 1 1 1 1 5 9 1 

4 2 1 1 0 1 3 5 5 7 2 

5 3 1 1 1 0 1 4 6 7 3 

6 3 2 1 3 1 0 5 7 8 3 

7 3 5 1 5 4 5 0 3 5 3 

8 6 5 5 5 6 7 3 0 2 6 

9 7 8 9 7 7 8 5 2 0 7 

10 0 1 1 2 3 3 3 6 7 0 

Permintaan cash cartridge dan time 

windows di setiap node diberikan pada Tabel 

2. 

Tabel 2 Time windows dan 

permintaan setiap node 

Node 

Lama 

Pelayanan 

(dalam jam) 

Time Windows 

Permintaan 

Cash 

Cartridge 

1 1 00.00 – 24.00 0 

2 1 01.00 – 06.00 4 

3 2 01.00 – 06.00 8 

4 1 01.00 – 06.00 4 

5 2 01.00 – 06.00 8 

6 5 01.00 – 11.00 20 

7 1 18.00 – 23.00 4 

8 1 18.00 – 23.00 4 

9 1 18.00 – 23.00 4 

10 1 00.00 – 24.00 0 
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Depot memiliki lima kendaraan dengan 

dua tipe kendaraan.  Data yang berkaitan 

dengan karakteristik kendaraan diberikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 Karakteristik kendaraan 

Kode 

Kenda-

raan 

Kece-

patan 

(km/ 

jam) 

Biaya 

Tetap 

Biaya 

per 

km 

Kapasitas 

Cash 

Cartridge 

1 40 200000 5000 12 

2 40 200000 5000 12 

3 40 200000 5000 12 

4 40 200000 7000 16 

5 40 200000 7000 16 

 

Menggunakan parameter-parameter di 

atas, model selanjutnya dieksekusi 

menggunakan bantuan software LINGO 11.0 

serta komputer berspesifikasi CPU 1.50 GHz 

dan RAM 4 GB.  Model menghasilkan solusi 

minimum global dengan waktu ekesekusi 

selama 3 jam 8 menit 47 detik.  Rute optimum 

pengiriman yang dihasilkan diberikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4 Rute pengiriman hasil 

implementasi model 

Kode 

Kenda-

raan 

Banyak 

Ritasi 

Rute 

Pengangkutan 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 2 

1 → 4 [4] → 5 [8] → 6 

[4] → 10 → 7 [4] → 8 

[4] → 9 [4] → 1 

5 2 
1 → 3 [8] → 2 [4] → 10 

→ 6 [16] → 1 
a
Angka di dalam [ ] menunjukkan banyaknya cash 

cartridge yang diisi ulang untuk setiap node. 

Terlihat bahwa kendaraan yang 

digunakan untuk menghasilkan rute yang 

optimum hanya kendaraan 4 dan 5, dimana 

masing-masing melakukan sebanyak 2 rit.   

Sementara itu, kendaraan 1, 2, dan 3 tidak 

digunakan.  Terlihat juga node 6 dikunjungi 

dua kali, hal ini sesuai dengan permintaannya 

yang melebihi kapastitas maksimum 

kendaraan yang digunakan. 

5. KESIMPULAN 

Penentuan rute optimum pengiriman cash 

cartridge dari Bank ke ATM-ATM dapat 

dimodelkan menggunakan Integer Linear 

Programming.  Strategi model dibangun 

dengan memperhatikan permintaan ATM 

yang melebihi kapasitas maksimum 

kendaraan dengan menambahkan kendala 

yang mengakibatkan ATM tersebut 

dikunjungi lebih dari satu kali.  Sementara 

ATM yang memiliki permintaan sebanyak-

banyaknya sama dengan kapasitas maksimum 

kendaraan diberikan kendala hanya 

dikunjungi tepat satu kali. 

Model ini bertujuan meminimumkan total 

biaya pengiriman cash cartridge ke semua 

ATM yang akan diisi, dimana setiap 

kendaraan yang digunakan akan memulai dan 

mengakhiri perjalanannya di Bank yang sama. 

Implementasi model pada kasus satu 

Bank dan 8 ATM yang membutuhkan waktu 

eksekusi sekitar 3,13 jam, memperlihatkan 

bahwa model cukup beralasan untuk dapat 

diimplementasikan pada situasi nyata. 

Penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan mempertimbangkan kendala yang 

memungkinkan semua node dapat dikunjungi 

lebih dari sekali. 
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Abstract 
 

Malnutrition and nutrition less in Province of Yogyakarta (DIY) was found until 2013, it is in line 

with reports of Yogyakarta Special Region Health Department in 2013, which states that in 2012 the 

high prevalence of infant malnutrition and nutrition less that is equal to 9,01% and based on the 

basic medical research and Development Agency Ministry of Health of the Republic Indonesia 

Stated that the prevalence of malnutrition and nutrition less in 2013 in the Province increased to 

16,2%. Basically the problem of malnutrition and nutrition less is a manifestation due to lack of 

protein and energy intake in the daily diet that does not meet the RDA (Recommended Daily 

Allowance). Given the high prevalence of malnutrition and nutrition less in the Province, it is 

necessary a special study to discuss the issue, one of which is the study of the investigation the 

relationship between the factors thought to influence the amount of food expenditure side dishes 

household nutrient sources in DIY. In this thesis discussed about investigation the relationship 

between the number of fish consumption of households in the Province with the factors thought to 

influence it as the highest education of household head, number of household members, number of 

children, income, residence address category, large household expenditure is not for groceries, and 

a large household spending on groceries using tobit regression model with the maximum likelihood 

parameter estimation method (MLE) and censored least absolute deviation (CLAD). Tobit 

regression model test results showed that the factors that significantly affect the amount of fish 

consumption of households in the Province is the highest educational factors household heads a 

minimum diploma, number of household members, the category of residential address, and the 

amount of household spending on groceries. 

 

Keywords : Malnutrition and Nutrition Less, Yogyakarta Province, Fish Consumption, Tobit 

Regression , MLE and CLAD Method.  

 

1. PENDAHULUAN 

Hasil survei BPS menyebutkan bahwa 

kejadian kemiskinan (incidence of poverty) di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

pada bulan September tahun 2013 mencapai 

15,03% dari total penduduk DIY. Pada 

dasarnya masalah kemiskinan suatu wilayah 

dapat diukur melalui indeks kemiskinan 

manusia (ikm), yang salah satu aspek 

perhitungan ikm dilihat dari prosentase balita 

dengan status gizi kurang maupun gizi buruk. 

Masalah gizi buruk dan gizi kurang di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

masih ditemui sampai dengan tahun 2013, hal 

tersebut sesuai dengan laporan Dinas 

Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2013 yang menyebutkan bahwa masih 

tingginya prevalensi balita gizi buruk dan gizi 

kurang yaitu sebesar 9,01% pada tahun 2012 

di DIY dan berdasarkan riset kesehatan dasar 

Badan Litbangkes Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia menyebutkan bahwa 

prevalensi gizi buruk dan gizi kurang tahun 

2013 di Provinsi DIY meningkat menjadi 

16,2%.  

Masalah gizi kurang dan gizi buruk 

adalah manifestasi karena kurangnya asupan 

dari protein dan energi dalam makanan 

sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Melihat tingginya 

angka prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 

di Provinsi DIY maka perlu diadakanya suatu 

kajian khusus yang membahas mengenai 

mailto:imam02adiyana@gmail.com
mailto:kariyam@uii.ac.id
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masalah tersebut, salah satunya ialah dengan 

kajian mengenai investigasi hubungan antara 

faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

besarnya pengeluaran bahan makanan lauk 

pauk sumber gizi rumah tangga di DIY. 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

membahas mengenai analisis bahan makanan 

lauk pauk sumber gizi rumah tangga yang 

berasal dari protein hewani antara lain : 

penelitianS.O. Akinbode dan A.O. Dipeolu 

(2012) tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya konsumsi ikan segar 

pada rumah tangga di barat daya 

nigeriamenggunakan metode regresi tobit 

dengan pendekatan double-hurdle model 

untuk mengestimasi parameter regresi, 

dimana didapatkan hasil enam faktor yang 

secara signifikan mempengaruhi besarnya 

konsumsi ikan segar adalah jumlah anggota 

rumah tangga, pendidikan suami, pendapatan 

suami, pendapatan istri, pengeluaran untuk 

ikan kering, dan rasio ketergantungan 

konsumsi. Penelitian lain dilakukan oleh Ufi 

Laily (2010) yang menganalisis tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhikonsumsi 

protein hewani (telur susu, daging, dan 

protein) menggunakan data Susenas Provinsi 

Jawa Timur tahun 2006, didapatkan hasil tiga 

faktor yang signifikan mempengaruhi 

konsumsi makanan berprotein (susu, daging, 

telur, dan protein) adalah variabel jumlah 

anggota rumah tangga, proporsi pengeluaran 

konsumsi rokok, dan pengeluaran perkapita 

perbulan.Agus Setiadi (2002) melakukan 

penelitian mengenai analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan ikan terpilih 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menggunakan pendekatan fungsi permintaan 

metode kuadrat terkecil dan logaritma natural 

yang menghasilkan kesimpulan bahwa fungsi 

permintaan tuna dan ikan kecil secara 

signifikan dipengaruhi oleh harga ikan tuna 

dan ikan kecil sendiri, harga ikan lele segar, 

dan harga minyak.  

Makalah penelitian  ini akan 

membahas mengenai analisis model tobit 

MLE dan CLAD untuk menginvestigasi 

hubungan besarnya pengeluaran rumah 

tangga di DIY dalam mengkonsumsi ikan 

sebagai salah satu sumber gizi dengan faktor-

faktor yang diduga mempengaruhinya, yaitu 

faktor pendidikan tertinggi kepala rumah 

tangga, jumlah anggota rumah tangga, jumlah 

balita, pendapatan, kategori alamat tempat 

tinggal, besarnya pengeluaran rumah tangga 

bukan untuk bahan makanan, dan besarnya 

pengeluaran rumah tangga bukan untuk bahan 

makanan. Data yang digunakan dalam tugas 

akhir ini merupakan data Susenas DIY  tahun 

2013 yang diambil dari BPS DIY. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Regresi Tobit 

Regresi tobit adalah suatu model 

regresi yang digunakan ketika variabel respon 

dalam regresi adalah tersensor atau terpotong 

(Tobin,1958). Secara umum model tobit 

standar dapat dituliskan sebagai berikut : 

   8
 

      

               

        
 

dengan : 

y  :  nilai pengamatan variabel respon 

(variabel dependent) 

x'  : vektor variabel bebas (variabel 

independent) yang diamati 

β : vektor koefisien regresi yang tidak 

diketahui 

ε  : error 

 

Metode Maximum Likelihood Estimation 

(MLE)  

Metode estimasi maksimum 

likelihood atau sering disebut sebagai model 

tobit merupakan metode estimasi yang sering 

digunakan untuk mengestimasi koefisien 

regresi tobit dibawah asumsi normalitas dan 

homoskedastisitas data. Menurut Gujarati 

dalam Imelda (2001) model tobit 

mengasumsikan bahwa variabel-variabel 

bebas tidak terbatas nilainya (non censored), 

hanya variabel tidak bebas yang censored, 

semua variabel (baik bebas maupun tidak 

bebas) diukur dengan benar, tidak ada 

autokorelasi, tidak ada heteroskedastisitas, 

tidak ada multikolinearitas yang sempurna, 

dan model matematis yang digunakan 

menjadi tepat. Fair (1977) mendefinisikan 

fungsi penaksir parameter regresi Tobit 
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menggunakan metode Maximum Likelihood 

Estimation (MLE) sebagai berikut : 

L  = ∏  (  ) ∏    
( )         

ln L  = ln(∏  (  ) ∏    
( )        ) 

ln L  = ∑    (  )      ∑          
  

dengan : 

  ( )    (   )     .  
       

 
/ = 

   .
    

 
/   

 (  )    
 

√    
   ( 

 

   
(        )

 ) 

       
 

√  
   ( 

 

   
(  

      )
 ) 

misalkan    
       

 
 maka didapatkan 

 ( )  
 

√  
   . 

 

   ( )
 / 

  

untuk    

 .
       

 
/  

 

√  
   . 

 

   (
       

 
) / 

dihasilkan 

 (  )         

√  
   . 

 

   
(       )

 / 

 (  )       .
       

 
/ 

      

dengan  ( ) merupakan fungsi berdistribusi 

normal dengan µ = 1 dan      (N(0,1)), 

dan  ( ) merupakan fungsi kepadatan 

probilitas kumulatif  N(0,1). Dari penurunan 

fungsi ln-likelihood  didapatkan nilai estimasi 

koefisien regresi (β), sebagai berikut : 

 ̂  (   )       (   )   ̅  ̅      
   

 (   )   ̅  ̅  

dengan : 

  =   vektor variabel dependen berukuran 

1 x R 

   = vektor variabel independen 

berukuran 1 x R 

 ̅  = (XR+1, XR+2, ...., XI) 

 ̅ = 
 

   
 dengan   adalah pdf distribusi 

normal standar  

 ̅  =                  adalah vektor 

nilai   untuk y = 0 dan berukuran 1 

x R 

  
   =   penduga ordinary least square 

(OLS) pada pengamatan yang tidak 

sama dengan nol 

Menurut Fair (1977) penduga   
   

merupakan penduga yang menunjukan bias 

antara regresi OLS dan regresi Tobit 

dikarenakan penduga parameter regresi tobit 

menghasilkan persamaan non linear, dimana 

untuk menyelesaikan persamaan non linear 

tersebut digunakan iterasi Newton Raphson 

dengan cara memberi nilai awal tertentu, 

kemudian menetukan nilai parameter secara 

berulang-ulang sampai didapatkan nilai yang 

konvergen.  

Metode Censored Least Absolute Deviation 

(CLAD) 

Estimator censored least absolute 

deviation (CLAD) merupakan modifikasi dari 

estimator least absolute deviation (LAD) 

yang menggunakan prinsip generalisasi 

median sampel dan minimasi jumlah absolute 

residuals untuk mengestimasi koefisien 

regresi. Kelebihan estimator CLAD dibanding 

estimator lainnya adalah dalam mengestimasi 

koefisien regresi dimana variabel respon 

tersensor, estimator CLAD akan memberikan 

hasil estimasi yang robusmeskipun residual 

tidak mengikuti distribusi normal dan 

heteroskedastis. Powell dalam Vania Prima 

Amelinda (2014) mendefinisikan fungsi 

penaksir parameter regresi Tobit melalui 

modifikasi dari estimator least absolute 

deviation (LAD) menggunkan persamaan : 

    , -          ,(   )    -  
        ,      ( )-  

misalkan didefinisikan median dari Y sebagai 

berikut : 



48 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

  (    )  
 

 
         (    )  

 

 

   

untuk sembarang nilai bilangan   . Minimasi 

harapan absolute deviation  dituliskan dalam 

persamaan berikut :  

           ,|   |  | |- 

Secara umum model regresi tersensor 

menggunakanCLAD didefinisikan : 

      *    
      +             

         

Nilai koefisien regresi estimatorCLAD 

didefinisikan sebagai berikut : 

 ̂            ∑|       *    
  +|

 

   

 

Estimator CLAD diatas merupakan minimasi 

dari persamaan : 

  ( )  
 

 
∑|       *    

  +|

 

   

 

untuk semua   di dalam ruang parameter B, 

dimana penyelesaian   digunakan metode 

simplek dengan pendekatan algoritma yang 

digunakan adalah metode Iterative Linear 

Programming Algorithm (ILPA) yang 

diperkenalkan oleh Gegory D. Berg (1998). 

Pengujian Asumsi Residual Model Tobit  

Asumsi residual yang digunakan pada 

regresi tobit metode MLE seperti yang 

digunakan pada regresi dengan metode 

kuadrat terkecil yaitu asumsi kenormalan 

residual, asumsi kehomogenan ragam 

residual, dan asumsi kebebasan residual (tidak 

adanya autokorelasi residual). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan data 

sekunder yaitu data hasil Survei Ekonomi 

Nasional (Susenas) Provinsi Daerah Istimewa  

Yogyakarta tahun 2013, dimana 

populasi penelitian ini mengikuti kriteria 

populasi yang telah ditentukan Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam susenas DIY tahun 

2013 yaitu seluruh anggota rumah tangga 

biasa dan tidak termasuk anggota rumah 

tangga khusus di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini mengikuti metode pengambilan 

sampel yang dipilih oleh bps dalam susenas 

yaitu metode penarikan sampel tiga tahap 

berstrata (katalog data mikro bps, 2012). 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 3273 

rumah tangga. 

Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian yang digunakan 

adalah variabel total konsumsi ikan rumah 

tangga dalam rupiah ( ) dengan penyensoran 

dilakukan pada pengeluaran rumat tangga 

untuk konsumsi ikan = 0, pendidikan tertinggi 

kepala rumah tangga (dummy), jumlah 

anggota rumah tangga (  ), jumlah balita 

(  ), pendapatan (  ), kategori alamat 

tempat tinggal (pedesaan / perkotaan) 

(dummy), jumlah pengeluaran bukan bahan 

makanan (  ), dan jumlah pengeluaran untuk 

bahan makanan (  ). 

Statistic 

   Y X1 X2 X3 X4 

N Valid 1745 1745 1745 1745 1745 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 17419.523

2 

2.0264 3.7261 .2699 1.1957E6 

Median 11066.000

0 

2.0000 4.0000 .0000 625000.0000 

Mode 4000.00 3.00 4.00 .00 .00 

Std. Deviation 19497.046

06 

1.3441

1 

1.49331 .48715 2.37228E6 

Minimum 100.00 .00 1.00 .00 .00 

Maximum 211500.00 4.00 14.00 3.00 60000000.00 

  Y X5 X6 X7  

N Valid 1745 1745 1745 1745  

 Missing 0 0 0 0  

Mean 17419.523

2 

1.3318 388239.2928 359720.81

43 

 

Median 11066.000

0 

1.0000 191811.0000 308901.00

00 

 

Mode 4000.00 1.00 46167.00a 432600.00  

Std. Deviation 19497.046

06 

.47100 8.64176E5 1.88476E5  

Minimum 100.00 1.00 14333.00 83154.00  

Maximum 211500.00 2.00 18796296.00 1713814.0

0 

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown  
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Metode Analisis Data 

Penelitian  ini menggunakan metode analisis 

data regresi tobit dengan metode estimasi 

parameter regresi adalah maximum likelihood 

dan censored least absolute deviation 

(CLAD), dengan alur kerja sebagai berikut : 

a. Analisis deskriptif karakteristik rumah 

tangga yang mengkonsumsi ikan di DIY. 

b. Estimasi parameter regresi tobit MLE. 

c. Pengujian multikolineritas, simultan, dan 

parsial parameter regresi. 

d. Pengujian asumsi residual model fit 

regresi tobit MLE. 

e. Estimasi parameter regresi tobit CLAD. 

f. Pemilihan model estimasi terbaik. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Rumah Tangga Terkait 

Jumlah Konsumsi Ikan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) 

Karakteristik dari data hasil survei 

rumah tangga (susenas tahun 2013) dalam 

masalah konsumsi ikan sebagai salah satu 

sumber protein hewani adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 1. Karakteristik rumah tangga yang 

mengkonsumsi ikan di Provinsi DIY 

Harga konsumsi kalori bahan 

makanan, lauk pauk per kapita di Indonesia 

per hari tahun 2013 dengan standar kelayakan 

2000 kkal untuk 100 gram ikan adalah 

Rp.2.333,49 (Heru Soetrisno, 2015). 

Berdasarkan harga konsumsi komoditas 

bahan makanan, lauk pauk dengan standar 

kelayakan 2000 kkal, diketahui rata-rata 

besarnya konsumsi ikan rumah tangga 

masyarakat DIY selama seminggu pada tabel 

1. adalah Rp.17.419,52atau setara dengan 

19,2 gram protein (106,64 gram ikan) per 

hari.Perbedaan besarnya konsumsi ikan pada 

rumah tangga di DIY dalam tabel 1. 

ditunjukan dengan nilai akar variansi sebesar 

19497,04 yang mengintepretasikan pola 

besarnya konsumsi ikan masyarakat DIY 

sangat beragam dan bervariasi. 

Pada umumnya pendidikan tertinggi 

kepala rumah tangga untuk kasus konsumsi 

ikan di DIY adalah pendidikan kepala rumah 

tangga SMA / sederajat, dimana hal tersebut 

ditunjukan dengan nilai modus pada tabel 5.1. 

yang mengintepretasikan nilai data yang 

sering muncul pada variabel    (pendidikan 

tertinggi kepala rumah tangga) adalah bernilai 

3 (pendidikan kepala rumah tangga 

SMA/sederajat).Rata-rata jumlah anggota 

rumah tangga dalam kasus konsumsi ikan di 

DIY adalah empat orang anggota rumah 

tangga. Rata-rata rumah tangga di DIY dalam 

kasus konsumsi ikan tidak memiliki balita. 

Pada tabel 1. Diketahui bahwa rata-rata 

pendapatan  rumah tangga dalam kasus 

konsumsi ikan  di DIY adalah 

Rp.1.004.000,00, dengan jumlah pendapatan 

terbanyak rumah tangga sebesar 

Rp.60.000.000,00 dan jumlah pendapatan 

tersedikit rumah tangga Rp.0,00 (tidak 

memiliki pendapatan).Hasil Susenas DIY 

2013 pada tabel 1. menunjukan bahwa 

mayoritas rumah tangga di DIY yang 

mengkonsumsi ikan bertempat tinggal di 

daerah perkotaan (dilihat dari nilai modus = 1 

yang menunjukan daerah perkotaan). Rata-

rata jumlah pengeluaran bukan untuk bahan 

makanan rumah tangga dalam kasus 

konsumsi ikan di DIY selama sebulan terakhir 

sebesar Rp.388.200,00, dengan jumlah 

pengeluaran terbanyak  Rp.18.796.300,00 dan 

jumlah pengeluaran tersedikit  Rp.14.300,00. 

Sedangkan rata-rata jumlah pengeluaran 

untuk bahan makanan rumah tangga dalam 

kasus konsumsi ikan di DIY selama sebulan 

terakhir sebesar Rp.359.700,00, dengan 

jumlah pengeluaran rumah tangga terbanyak 

Rp.1.713.800,00 dan jumlah minimum 

pengeluaran Rp.83.200,00. 

Estimasi Parameter Regresi Tobit MLE 

Berdasarkan hasil estimasi parameter 

regresi tobit menggunakan metode estimasi 

parameter maximum likelihood pada kasus 

jumlah konsumsi ikan rumah tangga di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

didapatkan persamaan model regresi tobit: 

 ̂                          
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a. Pengujian multikolinearitas  

Berdasarkan pengujian 

multikolinearitas diketahui bahwa nilai 

VIF untuk masing-masing variabel bebas 

(independent variable) tidak ada yang 

memiliki nilai diatas 10, yang berarti 

tidak terdapat multikolinearitas antar 

variabel bebas dalam model regresi tobit. 

 

b. Pengujian simultan dan parsial parameter 

regresi tobitMLE 

Hasil uji simultan parameter regresi tobit 

MLEdidapatkan nilai probabilitas uji log 

likelihood sebesar 0.0000 <  nilai alpha 

(0.005). Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa dengan tingkat signifikansi 95% 

tidak cukup bukti untuk menerima 

hipotesis awal, yang berarti secara 

simultan variabel bebas 

                                       

berpengaruh terhadap variabel terikat   , 

atau dengan kata lain minimal terdapat 

satu koefisien variabel bebas 

                                   
yang tidak signifikan. 

Berdasarkan hasil estimasi parameter regresi 

tobit MLE, kemudian dilakukan pengujian 

parsial parameter regresi tobitMLE dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Uji parsial parameter regresi tobit 

MLE 
Variabel  Parameter Probabilitas Alpha Keputusan 

     
     

           0,9265 0,05 Tidak Signifikan 

         0,9793 0,05 Tidak Signifikan 

          0,6800 0,05 Tidak Signifikan 

           0,0333 0,05 Signifikan 

          0,0000 0,05 Signifikan 

          0,2162 0,05 Tidak Signifikan 

          0,1999 0,05 Tidak Signifikan 

           0,0000 0,05 Signifikan 

           0,2134 0,05 Tidak Signifikan 

          0,0000 0,05 Signifikan 

          0,0359 0,05 Signifikan 

 

Model fit regresi tobit MLE 

didapatkan hasil variabel bebas yang 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

terikat   dengan tingkat signifikansi 95% 

adalah variabel      (pendidikan kepala 

rumah tangga diatas SMA),    (jumlah 

anggota rumah tangga),     (kategori alamat 

tempat tinggal), dan    (jumlah pengeluaran 

untuk bahan makanan). Persamaan model 

regresi tobit MLE fit adalah sebagai berikut : 

 ̂                             
                   .............. (1) 

Berdasarkan persamaan satu diatas kemudian 

dilakukan pengujian asumsi residual yang 

didapatkan hasil bahwa residual model fit 

MLE tidak berdistribusi normal dan 

heteroskedastik. 

Estimasi Parameter Regresi Tobit CLAD 

Berdasarkan hasil estimasi parameter regresi 

tobit CLAD, kemudian dilakukan pengujian 

parsial parameter regresi tobit dengan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Uji parsial parameter regresi tobit 

CLAD 
Variabel  Parameter Probabilitas Alpha Keputusan 

     
               0,2700 0.05 Tidak Signifikan 

          0,9358 0.05 Tidak Signifikan 

          0,6211 0.05 Tidak Signifikan 

           0,0114 0.05 Signifikan 

          0,0000 0.05 Signifikan 

        0,4790 0.05 Tidak Signifikan 

          0,7213 0.05 Tidak Signifikan 

           0,0032 0.05 Signifikan 

           0,5626 0.05 Tidak Signifikan 

          0,0000 0.05 Signifikan 

       0,4025 0.05 Tidak Signifikan 

 

Model fit regresi tobit CLAD 

didapatkan hasil variabel bebas yang 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

terikat   dengan tingkat signifikansi 95% 

adalah variabel      (pendidikan kepala 

rumah tangga diatas SMA),    (jumlah 

anggota rumah tangga),     (kategori alamat 

tempat tinggal), dan    (jumlah pengeluaran 

untuk bahan makanan). Persamaan model 

regresi tobit MLE fit adalah sebagai berikut : 

 ̂                             

                      

Pemilihan Model Estimasi Terbaik 

Ukuran baik atau buruknya suatu 

estimator salah satunya dapat dilihat dengan 

menggunakan nilai akar dari rata-rata kuadrat 

residual estimator (RMSE), nilai rata-rata 
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persentase mutlak residual (MAPE), dan nilai 

mutlak median residual (MAD). Berikut ini 

merupakan hasil perbandingan estimator 

regresi dengan model tobit atau maximum 

likelihood estimation (MLE) dan censored 

least absolute deviation (CLAD) : 

Tabel 4. Perbandingan metode estimasi 

parameter regresi tobit 

Metode Estimasi 
Parameter Regresi 

Ukuran Kebaikan Estimator 

RMSE MAPE 
MAD 

Maximum Likelihood 
Estimation (MLE) 

18304,97 193,83 
10309,78 

Censored Least Absolute 

Deviation (CLAD) 
19084,48 111,70 

9166,92 

 

Berdasarkan hasil perbandingan 

metode estimasi parameter regresi tobit pada 

tabel empat, diketahui bahwa dari kedua 

metode penduga parameter regresi tobit yaitu 

metode maksimum likelihood (MLE), dan 

metode censored least absolute deviation 

(CLAD) yang memiliki dua ukuran kebaikan 

nilai estimator terkecil untuk MAD dan 

MAPE adalah metode CLAD. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa metode CLAD 

menghasilkan hasil estimasi parameter regresi 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

metode MLE dalam kasus investigasi 

hubungan jumlah konsumsi ikan rumah 

tangga di DIY dengan faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhinya. 

 

5. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Secara umum karakteristik rumah tangga 

yang mengkonsumsi ikan berdasarkan 

data Susenas di DIY tahun 2013 adalah 

rumah tangga dengan rata-rata 

pendapatan Rp.1.004.000,00, rata-rata 

jumlah anggota rumah tangga empat 

orang, mayoritas pendidikan kepala 

rumah tangga adalah SMA / sederajat, 

mayoritas alamat kategori tempat tinggal 

berada diperkotaan, serta rata-rata 

besarnya pengeluaran rumah tangga 

bukan untuk bahan makanan selama 

sebulan Rp.388.200,00 dan rata-rata 

pengeluaran rumah tangga untuk bahan 

makanan selama sebulan Rp.359.700,00. 

Jika dilihat dari harga konsumsi kalori 

bahan makanan, lauk pauk per kapita per 

hari di Indonesia tahun 2013 dengan 

standar kelayakan 2000 kkal untuk 100 

gram ikan adalah Rp.2.333,49, maka 

didapatkan rata-rata jumlah konsumsi 

ikan rumah tangga di DIY perhari 

sebesar 106,64 gram ikan atau setara 

dengan 19,2 gram protein. 

2. Berdasarkan perbandingan metode 

estimasi parameter regresi tobit, 

diketahui bahwa dengan menggunakan 

metode estimasi censored least absolute 

deviation (CLAD) memberikan nilai 

estimator yang lebih baik jika 

dibadingkan dengan metode maksimum 

likelihood disaat asumsi  normalitas dan 

homoskedastisitas residual tidak 

terpenuhi. Hasil model fit regresi tobit 

CLAD menunjukan bahwa variabel 

bebas yang mempengaruhi secara 

signifikan variabel respon besarnya 

jumlah konsumsi ikan rumah tangga di 

DIY adalah variabel bebas pendidikan 

kepala rumah tangga diatas SMA, 

jumlah anggota rumah tangga, kategori 

alamat tempat tinggal, dan jumlah 

pengeluaran untuk bahan makanan. 

 

6. REFERENSI 

Akinbode, S.O., dan A.O. Dipeolu. 2012. 

Double-Hurdle Model of Fresh Fish 

Consumption among Urban 

Housholds in South-West Nigeria, 

Journal of Social Sciences 4(6):431-

439. Department of Economics, 

Federal University of Agriculture,  

Abeokuta, Nigeria. 

Amelinda, Vania Prima. 2014. Perbandingan 

Estimator Censored Least Absolute 

Deviations (CLAD) Dan 

Symmetrically Censored Least Square 

(SCLS) Untuk Model Regresi 

Tobit.Tugas Akhir tidak diterbitkan, 

Program Studi Statistika, Jurusan 

Statistika, Fakultas MIPA, 

Universitas Gajah MADa 

Yogyakarta. 

Berg, G.D.. 1998. Extending Powell’s 

Semiparametric Censored Estimator 



52 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

to Include Non Linear Functional 

Forms and Extending Buchinsky’s 

Estimation Technique, University of 

Colorado Discussion Paper in 

Economics., 98-27. 

BPS. 2012. Katalog Data Mikro BPS. 

http://www.bps.go.id/webbeta/fronten

d/ Subjek/view/id/5. Diakses pada 4 

Maret 2015. 

DinkesDIY. 2013. Buku Saku Data dan 

Informasi Kesehatan Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. 

Dinkes DIY:Yogyakarta. 

Fair, R. C.. 1977. A Note on the Computation 

of The Tobit Estimator, Jurnal 

Econometrica, 45(7). 

Laily, Ufi. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengeluaran 

Konsumsi Makanan Berprotein 

Dengan Menggunakan Metode 

Regresi Tobit. Tugas Akhir tidak 

diterbitkan, Jurusan Statistika, 

Fakultas MIPA, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya. 

Setiadi, Agus. 2002. Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Permintaan 

Ikan Terpilih Di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Tesis tidak 

diterbitkan, Program Studi Magister 

Manajemen Argobisnis, Universitas 

Gajah Mada Yogyakarta. 

Suhardi, Imelda Yuliana. 2001. Penggunaan 

Model Regresi Tobit untuk 

Menganalisa Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh Terhadap Kepuasan 

Konsumen untuk Jasa Pengangkutan 

Barang, Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan 3(2):106-112. Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Kristen Petra. 

Tobin, James. 1958. Estimation of 

Relationships for Limited Dependent 

Variables, Journal of Econometrica 

26(1):24-36. Econometric Society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/%20Subjek/view/id/5
http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/%20Subjek/view/id/5


Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo | 
Ruang Seminar UM Purworejo, Sabtu, 9 Mei 2015” 

53 

 

MODELING OF HOUSEHOLD WELFARE  

IN THE DISTRICT KLATEN WITH MARS  

CASE STUDY SUSENAS 2013 

  
Sunardi 

Employees at the Central Bureau of Statistics Klaten 

email: nardi@bps.go.id 

 

Abstract 

 

Gaps level of welfare is basically caused by socioeconomic factors household or community. 

Individual and job characteristics of the household head is one of the causes of poverty at home 

tangga.Tujuan this study is to obtain a model of the individual characteristics of household heads 

are thought to affect the welfare of households in Klaten. Regression analysis can give an idea of the 

relationship between variables and influences prodiktor to variable response pattern can be 

described by a curve. If the relationship model no information about the shape of the regression 

curve, the approach used is the nonparametric regression. In cases that have more than one 

predictor variable, nonparametric regression approach that can be used is the method of 

Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). Data taken from the National Socioeconomic 

Survey (SUSENAS) 2013 Klaten with the response variable is the Household Expenditure per 

Capita while the predictor variable is Gender-domo, domo Age, Marital Status of Household, Long 

Learning Formal Head of Household, Total hours domo, Main Occupation of Household Head, 

Number of Household Members, Domestic Field Main Business, Employment Status and 

Capabilities read write Literacy. From this research, the variables included in the model were age-

domo, Long Learning formal Head of Household, Number of Hours Head of Household and number 

of household members. 

 

Keywords :  Household Welfare, SUSENAS, MARS 

  

1. PENDAHULUAN  

Kemiskinan terjadi karena adanya 

penurunan kesejahteraan. Kesejahteraan 

rumah tangga atau masyarakat bisa dikatakan 

sebagai kemampuan rumah tangga atau 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

komoditas secara umum. Turunnya tingkat 

kesejahteraan rumah tangga atau masyarakat 

pada dasarnya diakibatkan oleh faktor sosial 

ekonomi rumah tangga atau masyarakat 

(Wiranto, 2000). Menurut Suryadarma (2005) 

ada beberapa variabel yang mencirikan 

kesejahteraan keluarga, antara lain : status 

perkawinan kepala keluarga, jenis kelamin 

kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala 

keluarga dan pasangannya, anggota keluarga 

yang bekerja, sektor pekerjaan dan indikator 

kesejahteraan lainnya. Berdasarkan penelitian 

oleh Harun (1997) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan pekerja 

yakni status pekerjaan, jenis kelamin, 

pendidikan, umur, jam kerja, daerah tempat 

tinggal dan status perkawinan. 

Secara tradisional, diperlukan ukuran 

moneter untuk memperkirakan nilai 

kesejahteraan rumah tangga yakni pendapatan 

dan pengeluaran. Pendekatan yang paling 

umum adalah mengukur kesejahteraan 

berdasarkan pada pengeluaran konsumsi atau 

pendapatan rumah tangga dengan 

mempertimbangkan setiap anggota rumah 

tangga. Salah satu alasan lebih memilih 

pengeluaran dibandingkan pendapatan adalah 

karena pendapatan biasanya lebih bervariasi 

secara signifikan dibandingkan dengan 

pengeluaran. 

Seiring akan pentingnya analisis untuk 

memberikan arti yang bermakna pada 

sekelompok data, maka penerapan metode 

statistika dalam berbagai penelitian dan survei 

terus dilakukan dan berkembang. Metode 

statistika yang digunakan untuk 

memperlihatkan hubungan dan pengaruh 

variabel prediktor terhadap variabel respons 

adalah analisis regresi. 
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Analisis regresi digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan terlebih dahulu 

melihat pola hubungan variabel tersebut. Hal 

ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan. 

Pendekatan yang paling umum digunakan 

adalah pendekatan parametrik. Pendekatan 

parametrik ini mengasumsikan bentuk model 

yang sudah ditentukan. Apabila tidak ada 

infomasi apapun tentang bentuk dan fungsi 

regresi, maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan nonparametrik 

(Budiantara, dkk., 2006). Regresi linear 

adalah salah satu pendekatan parametrik yang 

paling popular dalam pemodelan data. 

Dalam praktek, pendekatan parametrik 

seringkali tidak fleksibel dalam memodelkan 

pola data yang tersembunyi pada data 

berdimensi tinggi. Friedman (1991) 

memperkenalkan metode klasifikasi yang 

relatif fleksibel yang dikenal dengan 

Multivariate Adaptive Regression Spline 

(MARS). MARS adalah metode yang inovatif 

dan fleksibel untuk menyelidiki pola 

hubungan antara variabel dependen dan 

independen tanpa asumsi terhadap bentuk 

fungsionalnya. MARS ini bersifat 

multivariate sehingga sangat cocok digunakan 

untuk data yang variabel prediktornya 

banyak. 

Dengan menggunakan metode Mars, 

tujuan penelitian ini adalah mendapatkan 

model hubungan antara Kesejahteraan rumah 

tangga dengan variabel karakteristik individu 

kepala rumah tangga yang diduga 

mempengaruhinya di Kabupaten Klaten serta 

mendapatkan variabel-variabel independen 

dalam model kesejahteraan rumah tangga. 

Model MARS merupakan kombinasi dari 

spline dan rekursif partisi. Pemodelan regresi 

spline diimplementasikan dengan membentuk 

kumpulan fungsi basis yang dapat mencapai 

pendekatan spline orde ke-q dan 

mengestimasi koefisien fungsi-fungsi basis 

tersebut menggunakan least-squares (kuadrat 

terkecil). Sebagai contoh, untuk kasus 

univariat (v = 1), salah satu bentuk fungsi 

basis adalah : 

  {  }
 

 
 *(    ) 

 
+ 
   

Dimana *  + 
  adalah titik knots. Fungsi 

basis ini bisa disebut truncated power basis 

function. Di setiap titik knots, diharapkan 

adanya kontinuitas dari fungsi-fungsi basis 

antar satu region dengan region lainnya. Oleh 

karena itu pada umumnya fungsi basis yang 

dipilih adalah berbentuk polinomial dengan 

derivatif yang kontinu pada setiap titik knots. 

Penentuan knots secara otomatis pada 

MARS menggunakan algoritma forward 

stepwise dan backward stepwise yang 

didasarkan pada nilai Generalized Cross 

Validation (GCV) minimum. Model MARS 

digunakan untuk mengatasi kelemahan 

Recursive Partitioning Regression (RPR) 

yaitu menghasilkan model yang kontinu pada 

knots. Setelah dilakukan modifikasi model 

RPR dan dikombinasikan dengan spline, 

estimator model MARS dapat ditulis sebagai 

berikut : 

      ∑   ∏,   (  (   )     )-

  

   

 

   

   

    ∑     ( )    

 

   

 

Dengan,   ( )  ∏ ,   (  (   )  
  
   

   )- 

Dimana : 

   = konstanta 

   = koefisien dari fungsi basis 

ke-m 

M = banyaknya fungsi basis 

(nonconstatnt basis function) 

   = derajat interaksi 

   = nilainya + 1 

  (   ) = variabel prediktor 

   = nilai knot dari variabel 

prodiktor   (   ) 

Pada model Mars, pemilihan model 

menggunakan metode stepwise yang terdiri 

dari forward dan backward. Pemilihan pada 

tahap forward stepwise, untuk mendapatkan 

fungsi dengan fungsi basis maksimum. Untuk 

memenuhi konsep model sederhana dilakukan 

pemilihan model pada tahap backward 
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stepwise yaitu memilih fungsi basis yang 

dihasilkan dari forward stepwise dengan 

meminimumkan nilai GCV (Friedman, 1991). 

Nilai GCV didefinisikan sebagai berikut 

(Friedman and Silverman, 1989) 

   ( ̂ )     ( )

 

 
 

∑ ,    ̂ (  )-
  

   

,  
 ( )
 

- 
 

Dimana : 

LOF = Loss Of Function 

ASR =
 

 
∑ ,    ̂ (  )-

  
    

xi = variabel independen/prediktor 

yi = variabel dependen/respon 

N = banyaknya pengamatan 

C(M) = Trace, (   )    -     

Fungsi dari sebuah fungsi basis 

merupakan akhir dari algoritma forward dan 

backward stepwise dengan ketentuan 

maksimum fungsi basis yang sudah 

ditentukan sebelumnya. M. Friedman 

menyarankan jumlah maksimum fungsi basis 

(BF) 2-3 kali jumlah variabel prediktornya 

(Friedman, 1991). Maksimum interaksi (MI) 

adalah 1, 2, 3 dengan pertimbangan jika lebih 

dari 3 akan menghasilkan bentuk model yang 

semakin kompleks. Penentuan ini diperlukan 

sebagai input dalam pemodelan MARS. 

Minimum observasi yang digunakan hanya 0 

dan 10 saja karena MO yang lebih dari 10 

menghasilkan nilai GCV yang makin besar. 

2. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, data yang digunakan 

adalah data sekunder Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) tahun 2013.Susenas 

merupakan survei yang dirancang untuk 

mengumpulkan data sosial kependudukan 

yang relative sangat luas. Data yang 

dikumpulkan antara lain menyangkut bidang 

pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial 

ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, 

konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah 

tangga, perjalanan dan pendapat masyarakat 

mengenai kesejahteraan rumah tangganya. 

Sedangkan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

i. Pengeluaran rumah tangga per kapita 

sebulan (Y), yang mencakup rata-rata 

pengeluaran anggota rumah tangga untuk 

konsumsi makanan dan non makanan 

selama sebulan. Variabel ini digunakan 

sebagai variabel yang mewakili 

kesejahteraan rumah tangga. 

ii. Jenis kelamin kepala rumah tangga (x1), 

yang dirinci menjadi kode 1 untuk laki-

laki dan kode 0 untuk perempuan. 

iii. Umur kepala rumah tangga (x2) 

iv. Status perkawinan kepala rumah tangga 

(x3), yang dirinci menjadi kode 1 untuk 

yang berstatus kawin dankode 0 untuk 

lainnya. 

v. Lama belajar formal kepala rumah tangga 

(x4), merupakan lamanya seorang kepala 

rumah tangga menempuh 

pendidikanformal dalam tahun. 

vi. Jumlah jam kerja kepala rumah tangga 

(x5), adalah lama waktu dalam jam yang 

digunakan kepala rumah tangga untuk 

bekerja dari seluruh pekerjaan yang 

dilakukan selama seminggu terakhir pada 

saat pencacahan. 

vii. Jenis pekerjaan utama kepala rumah 

tangga (x6), yang dibedakan menurut 

kode 0 untuk penerima pendapatan dan 

buruh/karyawan, kode 1 untuk 

pengusaha. 

viii. Jumlah anggota rumah tangga (x7), 

merupakan semua orang yang biasanya 

bertempat tinggal di suatu rumah 

tangga, baik berada di rumah tangga 

maupun sementara tidak ada pada 

waktu pendataan. 

ix. Lapangan usaha utama rumah tangga (x8), 

yang dibedakan menjadi 1 untuk 

lapanganusaha Jasa-jasa (perdagangan, 

rumah makan dan hotel, angkutan, 

keuangan, jasa-jasa) dan 0 untuk lainnya. 

x. Status kerja kepala rumah tangga (x9), 

terdiri dari kode 1 untuk kepala rumah 

tangga yang bekerja dankode 0 untuk yang 

tidak bekerja. 
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xi. Kemampuan baca tulis kepala rumah 

tangga (x10), dirinci menjadi kode 1 

untuk dapat membaca dan menulis, kode 

0 untuk yang tidak dapat membaca dan 

menulis. 

Sebelum melakukan pembuatan model 

terlebih dahulu melakukan ploting masing-

masing variabel prediktor terhadap variabel 

respons untuk mengetahui apakah memang 

menunjukkan pola data yan nonparametric 

(scarter plot menunjukkan pola acak). Lalu 

mendapatkan model terbaik dengan caratrial 

and error sampai mendapatkan model dengan 

nilai GCV minimum dengan menggunakan 

software SPM7. Pada langkah ini juga 

didapatkan variabel-variabel yang 

berpengaruh signifikan dari pembentukan 

model MARS. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan scatter plot, didapatkan 

bahwa masing-masing variabel prediktor jika 

dihubungkan dengan variabel respon 

menunjukkan pola yang tidak diketahui atau 

pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan dari pola 

hubungan inilah yang melandasi 

dipergunakannya pendekatan regresi 

nonparametrik dengan metode MARS. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan 

pemodelan kesejahteraan rumah tangga 

berdasarkan trial dan error terhadap 

kombinasi antara beberapa fungsi basis (BF) 

yang nilainya adalah 2-3 kali jumlah 

prediktor, maksimum interaksi (MI) yang 

nilainya adalah 1, 2 atau 3 dengan asumsi 

bahwa interaksi yang lebih dari 3 akan 

menghasilkan model yang semakin komplek 

serta didasarkan pada nilai dari minimum 

observasi (MO), dengan nilai MO sebesar 1 

dan 10 sehingga didapatkan model yang 

optimal. Penentuan model yang terbaik adalah 

didasarkan pada nilai GCV yang paling 

minimum.Setelah dilakukan kombinasi dari 

semua BF, MI dan MO, maka hasil kombinasi 

tersebut terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.  

Berdasarkan persamaan yang telah diperoleh 

dan berdasarkan dari kriteria-kriteria dalam 

pemilihan model, maka model yang terbaik 

dan memenuhi syarat adalah model 9 

(sembilan) yang merupakan kombinasi antara 

BF = 30, MI = 3 dan MO = 1. Dari kombinasi 

tersebut didapatkan nilai GCV yang paling 

minimum diantara kombinasi-kombinasi yang 

lainnya, yaitu dengan nilai GCV sebesar 

4.99451E+11. 

Tabel 1 Hasil Kombinasi dari Beberapa BF, 

MI dan MO 

No Model 
MARS 

BF MI MO GCV 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

Model 1 

Model 2 
Model 3 

Model 4 

Model 5 
Model 6 

Model 7 

Model 8 

Model 9 

Model 10 

Model 11 
Model 12 

20 

20 
20 

20 

20 
20 

30 

30 
30 

30 

30 
30 

1 

2 
3 

1 

2 
3 

1 

2 
3 

1 

2 
3 

1 

10 
1 

10 

1 
10 

1 

10 
1 

10 

1 
10 

5.67836E+11 

6.19949E+11 
5.71368E+11 

6.12228E+11 

5.72384E+11 
6.98067E+11 

5.60645E+11 

6.10573E+11 

4.99451E+11 

6.12834E+11 

5.69624E+11 
5.83610E+11 

 

Model yang terbentuk berdasarkan 

kombinasi yang terbaik antara BF, MI dan 

MO (model 9) adalah sebagai berikut: 

Y = 867142 - 517780 * BF5 + 305969 * BF7 

+ 211560 * BF9 - 72000.9 * BF15 - 

7.59834e+006 * BF16 + 322286 * BF18 + 

5.50652e+006 * BF20 + 1.8652e+006 * BF22 

- 175053 * BF24 + 52952.4 * BF28 

 - 411.074 * BF30; 

 

MODEL Y = BF5 BF7 BF9 BF15 BF16 

BF18 BF20 BF22 BF24 BF28 BF30; 

Dimana : 

BF1 = max( 0, X4 - 9); 

 BF3 = ( X5 ne . ) * BF1; 

 BF5 = max( 0, X5 - 60) * BF3; 

 BF7 = max( 0, X5 - 58) * BF3; 

 BF9 = max( 0, X5 - 63) * BF3; 

 BF15 = max( 0, X7 - 1); 

 BF16 = max( 0, X4 - 19); 

 BF18 = max( 0, X4 - 15); 

 BF19 = max( 0, 15 - X4); 
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 BF20 = max( 0, X4 - 20); 

 BF22 = max( 0, X4 - 17); 

 BF24 = max( 0, X2 - 56) * BF22; 

 BF26 = ( X5 ne . ) * BF22; 

 BF28 = max( 0, X5 - 48) * BF26; 

 BF30 = max( 0, X2 - 25) * BF19; 

Dari model terlihat ada 11 fungsi basis 

yang mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kesejahteraan rumah tangga. Karena 

model yang terbaik adalah model dengan 

maksimum interaksi sebanyak 3 maka diduga 

kuat bahwa dalam mempengaruhi 

kesejahteraan rumah tangga ini, ada beberapa 

variabel-variabel yang saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lainnya. Untuk 

melihat variabel-variabel yang mempengaruhi 

kesejahteraan rumah tangga, bisa dilihat pada 

interpretasi dari model dibawah ini. 

Interpretasi persamaan dalam model MARS 

terpilih : 

a. Koefisien BF5 

Setiap perubahan BF5 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan menurunnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 517780 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

menurun apabila jam kerja kepala rumah 

tangga lebih dari 50 jam. 

b. Koefisien BF7 

Setiap perubahan BF7 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 305969 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

meningkat apabila jam kerja kepala rumah 

tangga lebih dari 58 jam. 

c. Koefisien BF9 

Setiap perubahan BF7 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 211560 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita 

akanmeningkat apabila jam kerja kepala 

rumah tangga lebih dari 63 jam. 

d. Koefisien BF15 

Setiap perubahan BF15 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan menurunnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 72000,9 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

menurun apabila jumlah anggota rumah 

tangga lebih dari 1 orang. 

e. Koefisien BF16 

Setiap perubahan BF16 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan menurunnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 

7.59834e+006 kali. Lebih lanjut dapat 

dikatakan bahwa pengeluaran rumah tangga 

perkapita akan menurun apabila lama belajar 

formal kepala rumah tangga lebih dari 19 

tahun. 

f. Koefisien BF18 

Setiap perubahan BF18 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 322286 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

meningkat apabila lama belajar formal kepala 

rumah tangga lebih dari 15 tahun. 

g. Koefisien BF20 

Setiap perubahan BF20 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 

5.50652e+006 kali. Lebih lanjut dapat 

dikatakan bahwa pengeluaran rumah tangga 

perkapita akan meningkat apabila lama 

belajar formal kepala rumah tangga lebih dari 

20 tahun. 

h. Koefisien BF22 

Setiap perubahan BF22 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 1.8652e+006 

kali. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

meningkat apabila lama belajar formal kepala 

rumah tangga lebih dari 17 tahun. 
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i. Koefisien BF24 

Setiap perubahan BF24 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan menurunkan pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 175053 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

meningkat apabila umur kepala rumah tangga 

lebih dari 56 tahun dan lama belajar formal 

kepala rumah tangga lebih dari 17 tahun. 

j. Koefisien BF28 

Setiap perubahan BF28 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 52952,4 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

meningkat apabila jam kerja kepala rumah 

tangga lebih dari 48 jam dan lama belajar 

formal kepala rumah tangga lebih dari 17 

tahun. 

k. Koefisien BF30 

Setiap perubahan BF30 sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan menurunkan pengeluaran 

rumah tangga perkapita sebesar 411,074 kali. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran rumah tangga perkapita akan 

menurun apabila umur kepala rumah tangga 

lebih dari 25 jam dan lama belajar formal 

kepala rumah tangga kurang dari 15 tahun. 

Selanjutnya untuk melihat sejauh mana 

variabel-variabel tersebut berperan dalam 

pembentukan model dan seberapa besar 

peranannya, maka dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Variabel-variabel yang berpengaruh 

dalam pemodelan 

No Variabel yang 

Berpengaruh 

Besarnya 

Kontribusi 

1 Lama belajar formal 

kepala rumah tangga 

(x4) 

100,00 % 

2 Jumlah jam kerja 

kepala rumah tangga 

(x5) 

63,48 % 

3 Umur kepala rumah 

tangga (x2) 

46,30 % 

4 Jumlah anggota rumah 

tangga  (x7) 

20,28 % 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan kriteria-kriteria dalam 

pemilihan model, maka model yang terbaik 

untuk kesejahteraan rumah tangga di 

Kabupaten Klaten tahun 2013 adalah model 

yang merupakan kombinasi antara BF = 30, 

MI = 2 dan MO = 0 dengan nilai GCV 

sebesar 4,99451E+11. Dari pemodelan 

tersebut, ada 4 variabel yang berpengaruh 

terhadap kesejahteraan rumah tangga. 

Variabel tersebut adalah lama belajar formal 

kepala rumah tangga, jumlah jam kerja kepala 

rumah tangga, umur kepala rumah tangga dan 

jumlah anggota rumah tangga. 

Berdasarkan kontribusi variabel, terlihat 

bahwa variabel lama belajar kepala rumah 

tangga menjadi variabel yang paling dominan 

dalam pemodelan kesejahteraan rumah 

tangga. Hal ini menunjukkan bahwa akar 

pemasalahan kesejahteraan rumah tangga 

yang perlu perhatian besar adalah masalah 

pendidikan. 
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Abstrak 

 

Model pembelajaran berbasis ICT telah membuat para praktisi pendidikan harus mengambil langkah 

yang tepat dalam mengimplementasikannya. Banyak model yang dapat diterapkan diantaranya yaitu 

melalui elearning.  Elearning bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga 

institusi pendidikan dapat menyediakan layanan informasi lebih baik pada komunitasnya, baik di 

dalam maupun di luar institusi tersebut. Banyak platform yang digunakan dalam pembelajaran 

dengan elearning baik berbayar maupun tidak, seperti Moodle, Blackboard, Claroline dan 

sebagainya. Salah satu konten interaktif dalam platform elearning tersebut adalah berbentuk 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model). SCORM adalah kumpulan dari standar dan 

spesifikasi untuk e-learning berbasis web (web-based e-learning) yang dipaketkan dalam berkas/file 

ZIP yang dapat terkirim (transferable). CourseLab adalah sebuah perangkat lunak open source yang 

dikembangkan oleh WebSoft, dan bekerja pada lingkungan WYSIWYG (What You See Is What You 

Get) untuk membuat media pembelajaran yang dapat dipublikasikan melalui internet, Learning 

Management Systems (AICC- and SCORM-compatible) atau CD ROM. Fasilitas lain dalam 

CourseLab adalah fitur pembuatan kuis interaktif yang berupa soal pilihan ganda, menjodohkan, 

essay dan bentuk soal yang lainnya. Dengan konten elearning interaktif ini, proses pembelajaran 

diharapkan  lebih  interaktif  karena peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan media 

pembelajarannya dan membantu pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya.  

 

Kata Kunci : elearning, konten interaktif, SCORM, CourseLab 

 

1. PENDAHULUAN  

Proses belajar mengajar merupakan suatu 

kegiatan melaksanakan kurikulum suatu 

lembaga pendidikan agar dapat membantu 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut siswa berinteraksi dengan lingkungan 

belajar yang dibantu oleh guru melalui proses 

pengajaran. Dalam suatu proses belajar 

mengajar, selain guru dan siswa, dua unsur 

yang sangat penting adalah metode 

pembelajaran dan media pembelajaran. 

Pemilihan salah satu jenis metode 

pembelajaran tertentu akan mempengaruhi 

jenis media pembelajaran yang sesuai, 

meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, 

antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas, dan 

respon yang diharapkan dapat dikuasai siswa 

setelah pengajaran berlangsung, dan konteks 

pembelajaran termasuk karakteristik siswa. 

Dalam proses belajar mengajar, guru 

bertugas sebagai penyampai materi sekaligus 

berkewajiban mengembangkan topik 

pembelajaran agar memberikan hasil belajar 

yang optimum (Boyce, Baska, Burruss, Sher, 

& Johnson, 1997). Untuk mencapai tujuan ini 

maka diperlukan inovasi media pembelajaran 

yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa belajar dengan mudah dan 

efisien berdasarkan pengetahuan dan 

kemampuan yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran, sehingga materi yang diberikan 

dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.  

Media pembelajaran harus dapat 

berfungsi sebagai alat komunikasi dalam 

penyampaian materi. Agar hasil inovasi 

media pembelajaran optimum sesuai dengan 
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tujuan yang diinginkan maka beberapa hal 

perlu dipertimbangkan dalam inovasi seperti 

rasional teoritis, landasan pemikiran 

pembelajaran dan lingkungan belajar. Media 

pembelajaran dapat diakui apabila dapat 

dipergunakan secara luas dalam pembelajaran 

dan terbukti efektif dalam meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar (prestasi belajar 

siswa). Dengan demikian, media 

pembelajaran sebaiknya fleksibel terhadap 

hasil dan tujuan pembelajaran sehingga 

penyampaian materi menjadi terfokus.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin mendorong upaya-upaya 

pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil 

teknologi dalam proses belajar. (Arsyad, 

2000). Sejalan dengan itu, komputer  sudah 

merambah dalam peranan sebagai alat bantu 

pembelajaran. Penerapan komputer sebagai 

media pembelajaran dapat dipandang sebagai 

solusi yang tepat untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran, yang memberi kesempatan 

pada siswa belajar secara mandiri melalui 

bahan ajar yang diprogram secara interaktif  

(Kusumah, 2004) 

Model pembelajaran berbasis ICT telah 

membuat para praktisi pendidikan harus 

mengambil langkah yang tepat dalam 

mengimplementasikannya. Banyak model 

yang dapat diterapkan diantaranya yaitu 

melalui elearning.  Elearning bertujuan untuk 

mendukung penyelenggaraan pendidikan, 

sehingga institusi pendidikan dapat 

menyediakan layanan informasi lebih baik 

pada komunitasnya, baik di dalam maupun di 

luar institusi tersebut. Banyak platform yang 

digunakan dalam pembelajaran dengan 

elearning baik berbayar maupun tidak, seperti 

Moodle, Blackboard, Claroline dan 

sebagainya. Salah satu konten interaktif 

dalam platform elearning tersebut adalah 

berbentuk SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model). SCORM adalah kumpulan 

dari standar dan spesifikasi untuk e-learning 

berbasis web (web-based e-learning) yang 

dipaketkan dalam berkas/file ZIP yang dapat 

terkirim (transferable). Salah satu perangkat 

lunak yang mendukung publikasi dalam 

bentuk SCORM adalah CourseLab. 

CourseLab adalah sebuah perangkat lunak 

open source yang dikembangkan oleh 

WebSoft, dan bekerja pada lingkungan 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

untuk membuat media pembelajaran berbasis 

multimedia. 

2. ELEARNING 

Definisi e-learning sering mengacu pada 

penggunaan teknologi jaringan dan teknologi 

komunikasi dalam proses belajar mengajar. 

Beberapa istilah lainnya sering disebut juga 

untuk mendeskripsikan proses belajar 

mengajar, yaitu pembelajaran online, 

pembelajaran virtual, pembelajaran 

terdistribusi, pembelajaran berbasis  jaringan 

dan web. Pada dasarnya, semua istilah 

tersebut mengacu pada proses pendidikan 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai sarana kegiatan belajar 

dan mengajar baik synchronous maupun 

synchronous, tetapi istilah itu sedikit berbeda 

elearning. Istilah e-learning  mengacu pada 

pembelajaran online, belajar virtual, 

pembelajaran terdistribusi, pembelajaran 

berbasis jaringan  atau web. Huruf "e" dalam 

elearning merupakan singkatan kata 

"elektronik", e-learning menggabungkan 

semua kegiatan pendidikan yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok yang bekerja 

secara online atau offline, dan asynchronous  

atau asynchronous melalui jaringan atau 

komputer standalone dan perangkat 

elektronik lainnya. (Naidu, 2006) 

 Menurut Tavangarian D. (2004) dan 

Ajayi (2008)  e - learning adalah 

pembelajaran melalui internet, jaringan atau 

komputer standalone. Elearning pada 

dasarnya adalah penyampaian keterampilan 

dan pengetahuan melalui jaringan. Eelearning 

merujuk kepada penggunaan aplikasi 

elektronik proses untuk belajar.  Aplikasi E-

learning dan proses termasuk Web-based 

learning, Computer-based learning, virtual 

classrooms dan kolaborasi digital. Elearning 

adalah jika konten dikirimkan melalui 

internet, intranet/extranet, audio atau video 

tape, TV satelit, and CD - ROM. Elearning 

pertama kali disebut "Internet-Based 

training" selanjutnya "Web-Based Training". 

Elearning tidak hanya sekedar pelatihan atau 

kegiatan instruksional tetapi juga 

pembelajaran yang disesuaikan dengan 

individu pebelajar. Dari pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa  elearning adalah 

penyampaian keterampilan dan pengetahuan 
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dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan 

teknologi komunikasi yang bekerja secara 

online atau offline, dan synchronous  atau 

asynchronous melalui jaringan atau komputer 

standalone. 

Tipe dari pembelajaran elearning adalah 

sebagai berikut. 

a. Individualized self-paced e-learning 

online artinya suatu keadaan dimana 

pebelajar individu mengakses sumber 

belajar misalnya database atau konten 

pembelajaran online melalui jaringan 

Intranet atau Internet.  

b. Individualized self-paced e-learning 

offline artinya suatu keadaan dimana 

pebelajar individu mengakses sumber 

belajar secara offline, misalnya melalui 

hard drive,  CD atau DVD.  

c. Group-based e-learning synchronously 

artinya suatu keadaan dimana kelompok 

belajar mengakses sumber belajar 

misalnya database atau konten 

pembelajaran online melalui jaringan 

Intranet atau Internet, termasuk chatting, 

audio dan video coference.  

d. Group-based e-learning asynchronously 

artinya suatu keadaan dimana kelompok 

belajar bekerja pada jaringan Intranet atau 

Internet, tetapi proses pembelajaran antar 

peserta tidak terjadi real time, misalnya 

diskusi melalui mailing list dan text-based 

conferencing dengan learning 

managements systems (LMS). 

(Naidu, 2006) 

 

3. KONTEN INTERAKTIF 

Interaktivitas merupakan hal penting pada 

pembelajaran berbasis komputer. Lewin dan 

Brookfield dalam (Thomas, 2001) 

menyatakan bahwa proses pembelajaran yang 

interaktif yang memungkinkan pembelajaran 

“learning by doing” akan membangkitkan 

minat dan motivasi dan memberikan 

pengalaman yang lebih menarik untuk siswa. 

Kutipan dari Lao-Tse yang menyatakan  

“If you tell me, I will listen. If you show 

me, I will see. If you let me experience, I will 

learn.” 

Dari pernyataan ini, interaktivitas 

dipandang sebagai bagian dari sistem di mana 

peserta didik tidak menerima informasi secara 

pasif, tetapi terlibat dengan bahan yang 

responsif terhadap tindakan mereka. Hasil 

interaktivitas dalam belajar lebih medalam 

karena peserta didik dapat berhipotesis untuk 

menguji pemahaman mereka, belajar dari 

kesalahan dan  merasakan pengalaman yang 

tak terduga (Kolb, 1984).  

 Elearning yang hanya memungkinkan 

pelajar untuk menavigasi konten atau 

mengambil tes online sering dianggap sebagai 

interaktif, padahal hal ini tidak memenuhi 

kriteria untuk interaktivitas seperti yang 

sesungguhnya, misalnya menyediakan 

simulasi di mana peserta didik dapat secara 

aktif mengeksplorasi sistem atau proses 

simulasi. (Thomas, 2001).  

4. LEARNING MANAJEMEN SYSTEM 

(LMS) 

Learning Management System (LMS) 

adalah sebuah aplikasi yang menyediakan 

seperangkat alat bagi pendidik untuk 

mengelola sumber belajar, fungsi 

administrasi, penilaian, dan perangkingan. 

(Educause, 2010). LMS ada perangkat lunak 

yang mengotomatisasi administrasi dari 

course/pelatihan. LMS mengelola log-in 

peserta didik, katalog course/pelajaran, rasio 

penuntasan pelajaran dan status kemajuan, 

penjadwalan, penilaian tes, dan sebagainya, 

serta menghasilkan laporan dari semua yang 

diatur/dikelola. 

Banyak terdapat alat bantu 

pengembangan elearning seperti Flash, 

Dreamweaver, Authorware, Lectora, dll. LMS 

adalah sistem yang mendukung implementasi 

pembelajaran elektronik (e-learning), yang 

memberikan fungsi pengelolaan proses 

pembelajaran (Usagawa, Affandi, & Cahyo, 

2009)). LMS menyediakan materi 

pembelajaran, instruksi - instruksi proses 

belajar yang dilakukan oleh peserta didik, 

materi evaluasi, dan penampilan hasil proses 

belajar. Untuk interaksi file database dalam 

LMS telah dikembangkan dalam format 

SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model). Pengembangan aplikasi LMS 

dilakukan oleh beberapa kelompok baik 
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profesional maupun komunitas open source 

(misalnya: Moodle). LMS berbasis Moodle 

memungkinkan pengguna untuk berbagi 

konteks untuk mengembangkan materi kuliah. 

Salah satu contoh elearning yang 

menggunakan Moodle adalah elearning di 

Universitas Negeri Yogyakarta, yang 

ditampilkan dalam Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1 Elearning dengan LMS Moodle 

5. SHAREABLE CONTENT OBJECT 

REFERENCE MODEL (SCORM) 

 

 SCORM merupakan kependekkan 

dari Sharable Content Object Reference 

Model. SCORM adalah pengembangan riset 

yang dilakukan atas inisiatif ilmuwan 

Advanced Distributed Learning (ADL) pada 

tahun 1999 dan merupakan lembaga bentukan 

dari Departement of Defense United State of 

America (DoD) atau Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat. SCORM merupakan model 

standar internasional yang digunakan untuk 

media e-learning 

 Shareable Content Object Reference 

Model (SCORM) adalah spesifikasi teknis 

yang mengatur bagaimana pelatihan dapat 

dilakukan secara online (atau "e-Learning"), 

dibuat dan dikirimkan ke peserta didik. Dua 

sistem perangkat lunak penting yang 

diperlukan untuk memfasilitasi e-learning, 

yang pertama adalah materi pembelajaran 

atau "konten", dan yang kedua adalah 

Learning Management System (LMS) yang 

bertanggung jawab untuk mengarahkan 

pelajar untuk pelatihan yang relevan, 

pelacakan kemajuan peserta didik (misalnya 

nilai dan lokasi) Inti dari SCORM adalah 

bahwa setiap konten yang sesuai dengan 

spesifikasi SCORM akan bekerja dengan 

LMS yang mendukung SCORM. 

(www.scorm.com, 2015) 

 SCORM mengintegrasikan 

seperangkat standar terkait teknis, spesifikasi, 

dan pedoman yang dirancang untuk 

memenuhi persyaratan aksesibilitas tingkat 

tinggi, usabilitas, interoperabilitas, dan daya 

tahan konten dan sistem. Konten SCORM 

dapat dikirim ke peserta didik melalui setiap 

Learning Management System (LMS)  yang 

mendukung SCORM. (www.adlnet.org, 

2011). Terdapat  empat persyaratan fungsi 

arsitektur SCORM, yaitu : 

1. Accessibility : Konten dapat ditempatkan 

dan diakses dari banyak lokasi dan dikirim ke 

lokasi yang berbeda  

2. Interopability: Konten dapat beroperasi 

pada berbagi macam hardware, software, 

sistem operasi dan web browser dengan 

mengabaikan paltform apa yang digunakan 

untuk membuatnya.  

3. Reusability : konten tidak tergantung pada 

konteks elearning, bisa digunakan secara 

stand alone, dapat digunakan pada berbagai 

pelatihan, dan berbagai peserta didik.  

4. Durability : Konten tidak memerlukan 

modifikasi untuk beroperasi tidak seperti 

versi software sistem dan platform yang 

diupgrade 

 

6. COURSELAB: PERANGKAT LUNAK 

PENGEMBANGAN SCORM 

CourseLab adalah sebuah perangkat 

lunak open source yang dikembangkan oleh 

WebSoft. CourseLab merupakan perangkat 

lunak yang mudah digunakan dan bekerja 

pada lingkungan WYSIWYG (What You See 

Is What You Get) untuk membuat media 

pembelajaran yang dapat dipublikasikan 

melalui internet, Learning Management 

Systems (AICC dan SCORM-compatible) atau 

CD ROM. Pembuatan media pembelajaran 

dengan CourseLab ini selain tidak 

memerlukan bahasa pemrograman  terdapat 

fasilitas untuk menambahkan latihan atau kuis 

interaktif yang berupa soal pilihan ganda, 

menjodohkan, essay dll. CourseLab  juga 

dilengkapi dengan mekanisme untuk 

mengimpor presentasi power point sebagai 

bahan ajar, pembuatan simulasi dan konten 

elearning interaktif. 
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Beberapa Fitur dari CourseLab adalah 

sebagai berikut.  

Dari sisi tampilan dan kemudahan, 

penggunaan CourseLab ini hampir seperti 

Powerpoint Struktur/urutan pembelajaran 

ditampilkan sebagai bentuk pohon, Frame 

Strip memuat gambar kecil (thumbnail) dari 

semua slide dalam modul, adanya alat bantu  

timeline bingkai visual serta adanya pilihan  

dapat diakses melalui tombol toolbar. Dari 

sisi editing, CourseLab bekerja pada 

lingkungan WYSIWYG, tidak memerlukan 

bahasa pemrograman, dilengkapi dengan 

Editor teks yang mudah untuk mengatur font, 

warna dan ukuran termasuk hyperlink, tabel, 

daftar dan gambar, penempatan objek dengan 

cara drag and drop, serta fasilitas pembuatan 

bingkai sederhana dan berbasis animasi.  

Media yang bisa dipakai dalam 

CourseLab, diantaranya adalah gambar 

dengan berbagai format, file audio dengan 

berbagai format, flash movie, aplikasi 

shockwave, Java applet serta klip video 

dengan berbagai format. Dari sisi 

pengembangan media, CourseLab 

menyediakan template untuk pembuatan 

modul siap dan mudah digunakan, memiliki 

kemampuan untuk dikembangkan kembali 

dengan memasukkan objek pada modul, 

memungkinkan untuk membangun interaksi 

multi objek dengan cara satu klik mouse serta 

kemudahan untuk mengimpor file PowerPoint 

dalam pengembangan bahan ajar. 

Selain untuk menampilkan dan membuat 

materi CourseLab juga memiliki fasilitas 

untuk membuat  tes dan penilaian yang 

Objective-based , yaitu  pembuatan berbagai 

tipe soal seperti single choice, multiple select, 

ordered items, numerical fill-in-blank, text 

fill-in-blank dan matching pair, tersedia tool 

untuk membuat soal dan latihan yang 

interaktif dari berbagai tipe, serta membuat 

skala penilaian dan pembuatan 

feedback/umpan balik terhadap jawaban yang 

diberikan, membuat aturan pendefinisian 

status sukses dan lengkap (ketuntasan 

belajar). 

Dari sisi interaktifitas, sebarang objek dan 

teks dapat dijadikan sebagai area klik aktif 

(atau mouseOver/mouseOut), area Hotspot 

yang dapat didefinisikan pada gambar, 

pemberian nilai pada  elemen form (seperti 

medan input teks, check box, tombol radio 

dsb) yang dapat digunakan dalam sebuah 

aksi, mekanisme kejadian-aksi yang dapat 

menghidupkan semua fungsi utilitas dari 

CourseLab bergantung pada aksi pengguna, 

serta kemampuan untuk menampilkan 

aplikasi dan dokumen lain  pada jendela baru 

(Power Point, Excel, Word dan Pdf) di 

CourseLab. CourseLab juga menyediakan 

efek khusus pada mode play, yaitu 

memunculkan dan menyembunyikan objek 

yang dapat diprogram, penerapan efek transisi 

yang dapat dikonfigurasi untuk sebarang 

objek, rotasi pada objek, kemampuan untuk 

drag objek menggunakan mouse dan 

pergerakan objek yang dapat diprogram.  

Pembuatan simulasi pada CourseLab juga 

dapat dilakukan karena kemampuannya dalam 

pembuatan Simulasi. CouseLab sederhana 

dalam penggunaan bantuan mekanisme 

penangkapan layar (Screen Capturing) step 

by step, ukuran perekaman gambar yang 

dapat diubah-ubah, kemampuan dalam 

menghentikan jendela pada metode 

penangkapan (capture) sebagian (misalnya 

untuk menangkap menu drop down), 

merekam pergerakan kursor secara otomatis 

serta simulasi yang direkam dapat diedit 

dalam CourseLab untuk menambah komentar 

dan interaksi.  

CourseLab mendukung pilihan publikasi 

dan standar E-learning, dalam bentuk HTML 

package, CD ROM, AICC package, SCORM 

1.2, SCORM 2004 untuk diimport ke LMS. 

Gambar 2 menunjukkan pilihan publikasi 

dalam CourseLab. (www.courselab.com, 

2015) 

 

Gambar 2. Pilihan Publikasi dalam CourseLab 
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Gambar 3-5 berikut ini menyajikan beberapa 

contoh tampilan yang dapat dibuat dengan 

CourseLab 

 

Gambar 3 Bahan Ajar dengan teks dan 

gambar aktif 

 

Gambar 4. Contoh pemakaian bentuk  

Simulasi 

 

Gambar 5.a Contoh Soal Multiple Answer 

 

Gambar 5.b Contoh Soal Menjodohkan 

 

Gambar 5.c Contoh Soal Single Choice 

 

Gambar 6. Contoh penyisipan file Word 

 

Konten yang dibuat dalam CourseLab 

selanjutnya dapat diimpor dalam LMS, dalam 

hal ini LMS Moodle melalui menu Add 

Activity/Tambah Aktifitas SCORM/AICC, 

ditunjukkan pada Gambar 7 
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Gambar 7 Memasukkan konten SCORM ke 

Moodle 

 Dengan konten SCORM ini, 

evaluasi/tes yang dibuat sebelumnya dengan 

CourseLab juga akan langsung terintegrasi 

dengan LMS Moodle, sehingga rekap hasil 

penilaian tes oleh peserta didik dapat 

langsung dilihat oleh pengajar. Dengan 

demikian selain dapat menyediakan konten 

interaktif dalam pembelajaran elearning, 

pengajar juga dapat mengukur penguasaan 

terhadap materi oleh peserta didik, dan 

hasilnya langsung dapat dilihat tersimpan 

dalam database. 

 

7. KESIMPULAN 

Dari uraian sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Perangkat lunak WebSoft CourseLab 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

membuat media pembelajaran interaktif dan 

sekaligus menyediakan fasilitas untuk 

menambahkan soal latihan, kuis dan tes yang 

interaktif yang dapat diintegrasikan dalam 

proses pembelajaran elearning. Dengan 

konten ini, proses pembelajaran diharapkan  

lebih  interaktif  karena peserta didik dapat 

berinteraksi langsung dengan media 

pembelajarannya dan membantu pengajar 

dalam menyampaikan materi kepada peserta 

didiknya. 

Bagi pengajar yang telah memanfaatkan 

LMS, bisa menggunakan perangkat lunak 

CourseLab ini untuk diintegrasikan dalam 

format SCORM, yang dapat terintegrasi 

langsung dalam database LMS yang 

digunakan. 
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Abstrak 

 

Indonesia merupakan sebuah negara yang secara geografis merupakan daerah rawan bencana, yang 

disebabkan oleh alam maupun non-alam. Bencana berpotensi untuk menimbulkan korban jiwa, 

pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Penanganan 

bencana yang ditimbulkan oleh alam atau non-alam perludilakukan secara menyeluruh dan terpadu 

mulai dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, 

kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi dengan lebih 

menekankan aspek penanganan bencana ke upaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan 

kecepatan dan ketepatan bertindak. Sebuah sistem informasi pendataan bencana yang menekankan 

pada kecepatan dan ketepatan dapat bertumpu pada masyarakat dan teknologi yang sekarang umum 

tersedia di negara kita, yaitu teknologi yang berwujud ponsel cerdas berbasis Android.Dengan 

ponsel cerdas tersebut, informasi dapat disampaikan secara partisipatif oleh masyarakat melalui 

SMS, twitter,  ataupun Internet. Sebuah SIstem Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan 

partisipatif (SIPDIK) dapat dilengkapi dengan fasilitas pengiriman data berupa gambar, foto, posisi 

lokasi, atau data tekstual. Sistem SIPDIK juga memfasilitasi pengguna untuk mengeksplorasi 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan suatu bencana. Sejumlah laporan dan kueri dapat 

dibangkitkan berdasarkan pada pilihan yang berkaitan dengan lokasi bencana (kota, kecamatan, 

kelurahan, koordinat GPS), informasi tentang korban, bantuan yang dibutuhkan, maupun bantuan 

yang sudah tersedia. 

 

Kata Kunci:  penanggulangan bencana, ponsel cerdas, purwarupa perangkat lunak, partisipasi 

masyarakat 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki kondisi geografis, geologis, 

hidrologis dan demografis yang 

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang 

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam 

maupun faktor manusia yang mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, dan kerugian material serta non 

material. 

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

dicantumkan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

mulai dari tahap prabencana, saat bencana 

sampai dengan pasca bencana. Disebutkan 

juga bahwa terdapat tiga pilar utama yang 

terlibat dalam penanggulangan bencana, 

yaitu: pemerintah, masyarakat, dan dunia 

usaha atau pun lembaga internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tiga Pilar Penanggulangan 

Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 
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1.1. Peran Masyarakat 

Sebagai salah satu pilar penanggulangan 

bencana, masyarakat berkewajiban 

memberikan informasi yang benar tentang 

penanggulangan bencana. Peran masyarakat 

tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya 

penanggulangan bencana untuk tahap 

prabencana, tanggap darurat dan pasca 

bencana. 

Masyarakat juga berhak  dalam 

perencanaan, pengoperasian, dan 

pemeliharaan program penyediaan bantuan; 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

terhadap kegiatan penanggulangan bencana, 

serta melakukan pengawasan sesuai dengan 

mekanisme yang diatur atas pelaksanaan 

penanggulangan bencana.  

Pada era Internet sekarang ini, tersedia 

bermacam-macam media yang dapat  

memperkecil keterbatasan jaringan informasi 

dan komunikasi dalam penyebaran informasi 

kebencanaan dari maupun kepada 

masyarakat. Dengan makin banyaknya sarana 

untuk melakukan komunikasi seperti ponsel 

cerdas, masyarakat dapat diberdayakan untuk 

makin meningkatkan peran sertanya sesuai 

dengan amanat Undang-Undang No. 24 tahun 

2007. Selain itu  kesadaran  masyarakat  

untuk  berperan  secara  aktif  dalam 

penanganan bencana juga makin meningkat.  

 

1.2. Standardisasi Data Kebencanaan 

Data merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam sebuah sistem informasi. 

Sayangnya data kebencanaan yang tersedia di 

instansi pemerintah belum memiliki standar 

yang sama, umumnya   dikembangkan oleh 

instansi secara mandiri, ujungnya   

menyumbang kerumitan saat diintegrasikan. 

Penanganan bencana perlu didukung oleh 

ketersediaan data dan informasi yang akurat. 

Saat ini, data kebencanaan yang tersedia  

belum terintegrasi dengan baik. Pada sisi lain, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) telah mengeluarkan peraturan No. 8  

Tahun 2011 tentang Standardisasi Data 

Kebencanaan yang meliputi alur pengelolaan 

data bencana, data prabencana, data tanggap 

darurat, dan data pasca bencana. Hanya saja 

standardisasi tersebut belum menyentuh level 

fisik data. 

1.3. Faktor yang Berpangaruh pada Data 

Kebencanaan 

Kualitas data dan informasi yang 

berkaitan dengan kebencanaan, dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain kecepatan, 

volume data, kemudahan penggunaan alat dan 

perkembangan teknologi. Faktor ketepatan 

dan kecepatan merupakan hal yang sangat 

penting berkaitan dengan fase tanggap 

darurat. 

Dengan penggunaan teknologi yang tepat, 

faktor ketepatan dan kecepatan dapat dicapai. 

Penanganan tanggap darurat membutuhkan 

tindakan cepat dan tepat. Penanganan  akan  

menjadi  lamban  bila  informasi  yang  

diterima  tidak mencukupi. Akibatnya 

sebagian masyarakat yang menjadi korban 

bencana mengeluhkan  belum  meratanya  

penyaluran  bantuan.  Ketidakcukupan 

informasi, sebagai contoh juga berakibat bagi 

para relawan yang mencoba memberi bantuan  

secara  langsung.  Para  relawan  ini  sangat  

mudah  untuk  tersesat  bahkan terlantar serta 

tidak tahu apa yang harus dikerjakan.  

1.4. Perlunya Sebuah Sistem Informasi 

Kebencanaan yang Terintegrasi 

Saat  ini,  pada  umumnya  masyarakat  

memperoleh  informasi kebencanaan melalui 

media massa seperti koran, radio, dan TV. 

Radio dan TV mampu memberikan informasi 

secara cepat dan terkini, akan  tetapi  tidak  

menyediakan  dokumentasi  yang  gampang  

diambil atau dibaca berulang-ulang. 

Sebaliknya koran mampu menyajikan 

informasi yang mudah dibaca berulang kali 

untuk keperluan analisis lebih lanjut, akan 

tetapi memiliki jeda waktu yang dirasa cukup 

panjang untuk ukuran penanganan bencana. 

Sebagai wilayah yang sering dilanda 

bencana, keberadaan sebuah Sistem Informasi 

Kebencanaan adalah suatu keniscayaan. 

Sistem tersebut antara lain terdiri dari fungsi 

administratif, geografis, prakiraan bencana, 

peringatan dini, mitigasi, persiapan 

menghadapi bencana, penanganan tanggap 

darurat, pemulihan bencana, serta yang tidak 

kalah penting adalah  pendukung keputusan 

berdasarkan data historis. Sistem Informasi 

Kebencanaan secara garis besar adalah 

memanfaatkan kemajuan teknologi dalam 

upaya untuk menstandarkan, menyusun, dan 

mengelola data kebencanaan. 
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2. KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal 

yang berkaitan dengan kebencanaan, antara 

lain tentang pengelolaan data kebencanaan. 

Data kebencanaan terdiri dari data 

prabencana, data tanggap darurat dan data 

pasca bencana. Data dan informasi 

kebencanaan tersebut  dapat dikumpulkan 

dari berbagai sumber, antara lain dari 

pemerintahan, organisasi relawan, NGO, 

masyarakat dan berbagai sumber media. 

Selain itu juga dijelaskan tentang teknik 

ekstraksi data dan informasi yang berkaitan 

dengan kebencanaan yang diperoleh melalui 

media sosial seperti twitter. 

2.1.  Negara Rawan Bencana 

Bencana alam, termasuk gempa bumi, 

banjir, erupsi gunung api, tsunami, dan tanah 

longsor, sering terjadi di Indonesia. Bahkan 

lebih dari 200 juta penduduk di Nusantara 

berpotensi terpapar bencana. Tidak hanya 

ancaman berupa jatuhnya korban jiwa, 

kerugian materi dan kerusakan akan 

memberikan beban bagi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pembangunan nasional. 

Data BNPB menyebutkan sejak tsunami Aceh 

2004 hingga erupsi Merapi 2010, kerugian 

dan kerusakan akibat bencana besar mencapai 

sekitar Rp 105 trilyun. 

Situasi tersebut mendorong Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) membangun kesiapsiagaan 

masyarakat. Apalagi kecenderungan kejadian 

bencana yang akan terus meningkat seiring 

dampak perubahan iklim dunia. Hal yang 

harus diantisipasi adalah bencana dapat 

menurunkan kesejahteraan masyarakat dan 

menghambat pembangunan nasional [1].  

Sebuah laporan yang dipublikasikan 

Perserikatan Bangsa-bangsa (Asia Pasific 

Disaster Report 2010) menyebut tsunami di 

Samudra Hindia, termasuk Aceh dan Nias, 

pada tahun 2004 menewaskan lebih dari 

250.000 orang dengan 45,6 juta jiwa terkena 

dampak di sejumlah negara. Selanjutnya, 

pada 2009, gempa berkekuatan 7,6 skala 

Richter menggoyang Padang, Sumatra Barat 

dan menyebabkan 1.100 warga meninggal 

serta merusak lebih dari 300.000 bangunan. 

Para ilmuwan memperkirakan intensitas dan 

frekuensi bencana di Asia Pasifik akan 

meningkat dalam beberapa dekade mendatang 

akibat buruknya perencanaan perkotaan, 

buruknya manajemen penggunaan lahan, serta 

perubahan iklim. Bencana yang menghantam 

satu negara anggota dapat berdampak 

terhadap negara lain di kawasan tersebut. 

Selain memiliki potensi, kerentanan dan 

kerugian yang besar dari bencana alam, 

Indonesia juga rentan terhadap bencana non-

alam dan bencana sosial. Bencana akibat 

lumpur Lapindo dan banjir badang akibat 

jebolnya dam di Jakarta dan Way Ela 

merupakan bentuk bencana non-alam akibat 

kegagalan teknologi serta interaksi antara 

manusia dengan lingkungannya. Sementara 

potensi bencana non-alam lainnya seperti 

epidemi dan wabah penyakit seperti demam 

berdarah, malaria, dan flu burung juga terus 

meningkat.  

2.2.  Bantuan untuk Bencana 

Secara umum, masyarakat memiliki 

anggapan bahwa bencana alam merupakan 

suatu hal yang tidak dapat diprediksi, tidak 

menentu, dan suatu peristiwa atau kejadian 

yang tidak terelakkan atau terhindarkan serta 

tidak terkendali. 

Dengan demikian, masyarakat terdampak 

dipandang sebagai ”korban” dan penerima 

bantuan dari pihak luar atau harus segera 

mendapat pertolongan, sehingga fokus dari 

penanggulangan bencana lebih pada bantuan 

dan kedaruratan. Oleh karena itu pada 

umumnya tindakan yang dilakukan adalah 

upaya reaktif yang sifatnya kedaruratan, yang 

menekankan pada penanganan dan pemberian 

bantuan. Bentuk penanganan biasanya 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan darurat 

seperti pangan, penampungan darurat, 

kesehatan dan mengatasi krisis yang dialami 

oleh masyarakat. Sementara tujuan dari 

penanganan bencana adalah untuk menekan 

tingkat kerugian, kerusakan dan cepat 

memulihkan keadaan [2]. Sebaliknya adanya 

gunung meletus, tsunami dan lainnya 

bukanlah merupakan ancaman  kalau manusia 

dapat memahami dan mengetahui 

karakteristik dari bencana. Dengan kata lain, 

adanya korban dan kerugian harta benda 
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adalah karena ketidaktahuan manusia atas 

kejadian alam tersebut [3].  

2.3.  Alur Pengelolaan Data Kebencanaan 

Informasi dalam penanggulangan bencana 

dimulai sejak pengumpulan, analisis hingga 

diseminasi informasi yang dilakukan secara 

cepat, tepat dan benar sebagai bagian dari 

penanggulangan bencana. Data dan informasi 

kebencanaan dikumpulkan dari berbagai 

sumber, antara lain dari pemerintahan, 

organisasi relawan, NGO, masyarakat dan 

berbagai sumber media. Data dikumpulkan 

baik secara langsung melalui wawancara atau 

pun secara tidak langsung seperti dari 

internet, televisi, media cetak dan sebagainya. 

Diagram dari alur manajemen data dan 

informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Pengelolaan Data dan 

Informasi Kebencanaan Menurut BNPB 

Data kebencanaan yang diperoleh dari 

berbagai sumber merupakan landasan dalam 

memberikan informasi para pihak yang 

membutuhkan. Manajemen informasi yang 

dilakukan meliputi pengumpulan informasi, 

penyusunan dan penstrukturan informasi, 

evaluasi dan analisis informasi serta  

penyebaran informasi. Dalam analisis, BNPB 

memperhatikan konsep 5W+1H, yaitu apa, di  

mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. 

Apabila tidak memungkinkan, cukup dengan 

3W+1H, yaitu apa, dimana, kapan dan 

bagaimana. 

2.4.  Data Prabencana 

Data prabencana merupakan basisdata 

yang dapat digunakan apabila diperlukan. 

Data ini memberikan gambaran mengenai 

kondisi geografis, geologis, iklim, 

ketersediaan sumber daya dan lain 

sebagainya. Ketersediaan data tersebut akan 

membantu sebagai informasi awal dalam 

penanganan bencana.  

Profil Daerah berisi data kondisi 

geografis, geologis, iklim, hidrologi, tata guna 

lahan, demografi dan lain-lain. Data ini 

disediakan oleh BPBD/OPD yang menangani 

penanggulangan bencana yang bersumber dari 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

mengelola data terkait dengan profil daerah. 

Data berikutnya adalah tentang 

ketersediaan sumber daya meliputi logistik 

(pangan, sandang, logistik lain, paket 

kematian), peralatan, dan sumber daya 

manusia. Data jenis ini juga disediakan oleh 

BPBD/OPD yang menangani bencana, yang 

bersumber dari OPD yang mengelola data 

terkait dengan ketersediaan sumber daya. 

Data logistik dalam prabencana meliputi  

pangan yang antara lain berupa makanan 

pokok (beras, sagu, jagung, ubi, dan lainnya), 

lauk-pauk, air bersih, bahan makanan pokok 

tambahan seperti mi, susu, kopi, teh, 

perlengkapan makan dan sebagainya. Selain 

pangan, data logistik juga mencakup sandang, 

yang antara lain berupa perlengkapan pribadi 

berupa baju, kaos dan celana anak-anak 

sampai dewasa laki-laki dan perempuan, 

sarung, kain batik panjang, handuk, selimut, 

daster, perangkat lengkap pakaian dalam, 

seragam sekolah laki-laki dan perempuan (SD 

dan SMP), sepatu/alas kaki sekolah dan 

turunannya. Selain itu, logistik juga meliputi, 

perlengkapan lain yang berupa obat dan alat 

kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar, 

matras, alat dapur keluarga, kantong tidur  

dan sebagainya. Tidak lupa juga barang-

barang yang diperlukan jika ada  kematian, 

antara lain kantong mayat, kain kafan dan 

sebagainya. 

Sedangkan data peralatan meliputi segala 

bentuk peralatan yang dapat digunakan untuk 

membantu terselenggaranya kegiatan 

penanggulangan bencana, sehingga dengan 

bantuan alat tersebut manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya dan dapat 

melaksanakan fungsi kehidupannya. 

Termasuk dalam kategori peralatan ini 
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misalnya peralatan kesehatan, peralatan 

komunikasi, peralatan peringatan dini, 

peralatan teknik dan sebagainya. Data lain 

yang termasuk data prabencana adalah yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia 

seperti relawan, tenaga kesehatan (dokter, 

perawat, bidan, sanitarian, apoteker, ahli gizi 

dan lain-lain ), TNI/Polri, tenaga SAR, serta 

desa siaga. 

2.5.  Data Tanggap Darurat 

Data tanggap darurat merupakan 

rekapitulasi kejadian bencana mulai dari 

tempat kejadian, korban sampai dengan 

dampak yang ditimbulkan. Data ini 

disediakan  oleh BPBD/OPD yang menangani 

bencana yang bersumber dari OPD yang 

mengelola data terkait dengan tanggap 

darurat. 

Data yang berkaitan dengan jumlah 

korban dikelompokkan antara lain sebagai 

korban meninggal, korban hilang, korban luka 

berat, korban luka ringan, pengungsi, dan 

korban terdampak. Data tersebut 

dikelompokkan  berdasarkan jenis kelamin 

dan dipilah lagi berasarkan kelompok usia 

seperti anak-anak, dewasa, lansia, dan ibu 

hamil. 

Tanggap darurat juga meliputi data 

kerusakan terhadap permukiman, jalan 

lingkungan, dan sistem air minum.Selain itu 

juga meliputi data infrastruktur seperti 

transportasi darat, transportasi air, transportasi 

udara, sistem drainase, dan sistem kelistrikan. 

Data yang berkaitan dengan fasilitas umum 

yang masih bisa digunakan yang meliputi 

akses ke lokasi bencanam sarana transportasi, 

jalur komunikasi, kondisi jaringan listrik, 

kondisi jaringan air, dan fasilitas kesehatan 

(rumah sakit atau puskesmas). 

Data yang berkaitan dengan relawan yang 

dimobilisasi yang meliputi asal organisasi, 

jumlah, keahlian, penempatan, dan tugas. 

Data yang berkaitan dengan penerimaan 

bantuan yang meliputi tanggal penerimaan, 

asal bantuan, jenis bantuan, jumlah bantuan, 

dan jenis satuan. Data yang berkaitan dengan 

pendistribusian atau pengangkutan yang 

meliputi jenis logistik atau peralatan, 

spesifikasi teknis, jumlah, satuan, dan tujuan 

pengiriman. 

2.6.  Data Pasca Bencana 

Data pasca bencana merupakan data yang 

berkaitan dengan upaya rehabilitasi dan  

pemulihan kemanusiaan. Data yang 

dibutuhkan adalah data kerusakan aset yang 

mencakup lima sektor: yaitu pemukiman, 

infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan 

lintas sektor. Kerusakan dimaksud meliputi : 

tingkat kriteria kerusakan rusak berat, rusak 

sedang dan rusak ringan. 

 Data pasca bencana juga termasuk  

penilaian kerusakan dan kerugian berikut 

status kepemilikan aset. Data pasca bencana 

tersebut mengacu pada Peraturan Kepala 

BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana. Data  ini  kemudian digunakan 

untuk penilaian kebutuhan pasca bencana, 

sebagai hasil untuk pelaksanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca bencana. Data ini 

disediakan oleh BPBD/OPD yang menangani 

bencana yang bersumber dari OPD yang 

mengelola data terkait dengan rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

2.7.  Ekstraksi Data Kebencanaan dari 

Internet 

Data kebencanaan dapat diperoleh dari 

berbagai sumber. Selain mengandalkan 

laporan langsung dari masyarakat dan petugas 

yang ditunjuk, dapat juga dilakukan ekstraksi 

informasi dari sumber Internet yang berasal 

dari media sosial seperti twitter. Informasi 

yang diekstrak dari twitter tersebut terlebih 

dulu akan dimasukkan ke basisdata 

penampung sebelum dilanjutkan ke tahap 

filter otomatis dan verifikasi secara manual 

oleh admin atau petugas yang ditunjuk. 

Untuk  mendapatkan  informasi  

terstruktur  dari  teks  yang  tidak terstruktur 

seperti twitter, hal pertama yang perlu 

didefinisikan adalah informasi target sebagai 

informasi terstruktur yang akan diekstrak. 

Informasi ini dapat berupa entitas ataupun 

relasi antar entitas. Secara umum, entitas  

dapat  berupa  orang,  perusahaan,  organisasi,  

atau  lokasi. Oleh karena itu, kegiatan utama 
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dalam ekstraksi informasi adalah pengenalan  

entitas   dan  ekstraksi  relasinya. 

Pengenalan entitas dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan pola kemunculan 

entitas tersebut pada teks. Pola ini dapat 

didefinisikan secara manual oleh pakar 

ataupun didapatkan secara otomatis dengan 

pembelajaran mesin. Oleh karena itu, terdapat 

dua pendekatan dalam pengenalan entitas, 

yaitu pendekatan berbasis aturan dan 

pendekatan berbasis pembelajaran. 

Setelah pengenalan entitas selesai 

dilakukan, kegiatan berikutnya adalah 

ekstraksi relasi antar entitas. Dengan 

mendefinisikan relasi semantik yang 

mungkin, entitas menjadi argumen dari relasi 

tersebut. Pendekatan yang paling umum 

dalam ekstraksi relasi adalah klasifikasi. 

Berbagai pendekatan dibedakan oleh fitur 

yang digunakan[4]. Ekstraksi informasi yang 

diperoleh dari  twitter berbahasa Inggris dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Ekstraksi Informasi Dari 

Media Twitter Berbahasa Inggris 

2.8.  Peta Tematik untuk Informasi 

Kebencanaan 
Peta tematik merupakan peta yang 

menyajikan pola penggunaan data spasial 

pada tempat tertentu sesuai dengan tema 

tertentu. Berbeda dengan peta rujukan yang 

memperlihatkan pengkhususan geografi 

(hutan, jalan, perbatasan administratif), peta 

tematik lebih menekankan variasi penggunaan 

data spasial daripada sebuah jumlah atau lebih 

dari distribusi geografis. Distribusi ini bisa 

saja merupakan fenomena fisik seperti iklim 

atau ciri-ciri khas manusia seperti kepadatan 

penduduk atau permasalahan kesehatan. 

Badan Informasi Geospasial (BIG) BNPB 

memiliki koleksi data spasial dengan 

mengembangkan sistem yang disebut dengan 

Geospasial BNPB. Sistem yang 

dikembangkan ini berupa website yang 

menampilkan informasi-informasi terbaru 

terkait penanggulangan bencana dalam bentuk 

spasial (keruangan). Sistem ini dapat diakses 

oleh masyarakat umum melalui  alamat 

http://geospasial.bnpb.go.id. Dengan adanya 

peta tematik geospasial yang sudah 

terintegrasi akan mempermudah pendataan. 

Pemerintah dapat memprediksi jumlah korban 

yang akan dievakuasi dan rumah yang rusak. 

Sehingga penanggulangan bencana akan lebih 

siap. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Kawasan Rawan Bencana 

Gunung Kelud 

Peta tematik geospasial mempermudah 

menjelaskan kepada masyarakat dalam 

mitigasi bencana. Dengan menempelkan peta 

di desa warga akan mengetahui kemana 

seharusnya mengungsi jika terjadi bencana. 

Pemerintah juga dapat menggunakan peta ini 

sebagai dasar pengambilan kebijakan 

evakuasi. Hanya saja, peta Indonesia yang 

dimiliki BIG umumnya dengan skala 

1:250.000. Sedangkan untuk dapat 

mengantisipasi bencana diperlukan peta 

dengan skala 1:25.000-50.000. Oleh karena 

peta dengan skala besar tidak mampu 

memberikan gambaran yang jelas. Contoh 

peta tematik untuk wilayah gunung Kelud 

dapat dilihat pada Gambar 4.  

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan untuk  

pengembangan model sistem adalah 

mengikuti metodologi FAST (Framework for 

the Application of Systems Thinking). FAST 

dikembangkan oleh Whitten sebagai 
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gabungan dari berbagai best practice  yang 

dapat ditemui dalam banyak referensi. FAST 

memiliki sembilan tahapan metodologi [5]. 

Dalam paper, hanya digunakan sampai tahap 

keempat saja. Empat tahap yang pertama 

adalah meliputi penentuan ruang lingkup,  

analisis permasalahan, analisis kebutuhan, 

dan tahap desain logis. Agar sederhana dan 

mudah dipahami, desain logis yang dihasilkan 

dibuat dengan diagram blok. 

Tahap pertama adalah penentuan ruang 

lingkup, yaitu penentuan  batasan  dari  

pengembangan  sistem  dengan  melakukan 

identifikasi terhadap masalah, inisiatif dan 

tujuan. Terdapat dua  tujuan dari tahap  ruang  

lingkup,  yaitu  menjawab  pertanyaan  

apakah  permasalahan  ini cukup  bernilai  

dan  mengidentifikasi ukuran,  visi,  kendala 

atau  batasan  yang diperlukan.  

Sedangkan tahap kedua adalah analisis 

permasalahan yang mempelajari sistem yang 

sudah ada dan menganalisis temuan-temuan 

agar memahani secara mendalam atas 

permasalahan yang ada.  

Tahap ketiga adalah analisis kebutuhan  

yang  mendefinisikan  dan memprioritaskan  

kebutuhan  bisnis.  Dengan  kata  lain  

memahami  pengguna untuk  mengetahui  apa  

yang  dibutuhkan  atau  diinginkan  dari  

sistem  baru, dengan menghindari 

pembahasan tentang teknologi atau teknis 

pelaksanaan. Ini  mungkin  merupakan  tahap  

kritikal pada  pengembangan sistem  karena 

kesalahan dari hasil analisis ini 

mengakibatkan ketidakpuasan terhadap 

sistem akhir yang akan dikembangkan.  

Tahap keempat adalah desain logis yang 

menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam 

model  sistem.  Istilah  desain logis  dapat 

diartikan  sebagai  teknologi  independen 

dimana  makna  gambar  menggambarkan  

sistem  independen dari  setiap kemungkinan  

solusi  teknis,  kebutuhan  model  bisnis  yang  

diinginkan  harus dipenuhi oleh solusi teknis 

yang akan dipertimbangkan. 

4. HASIL PEMODELAN SISTEM 

INFORMASI KEBENCANAAN 

Sistem Informasi Kebencanaan meliputi 

data kebencanaan, akses terhadap 

informasinya,  dan pengelolaan komunikasi di 

antara seluruh pemangku kepentingan,  mulai 

dari persiapan dan pengurangan risiko, 

penanganan tanggap darurat, serta 

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

TUPOKSI dari seluruh institusi yang terkait 

perlu diadaptasi ke dalam sistem dengan 

perubahan seminimal mungkin dengan 

struktur organisasi yang sudah ada. Hal ini 

karena perubahan struktur organisasi akan 

meningkatkan risiko kegagalan implementasi 

sistem.   

Pada paper ini akan dibahas model siklus 

pengelolaan bencana, model berbagi bersama 

data (data sharing) kebencanaan, dan model 

penjaringan data kebencanaan. Model siklus 

pengelolaan bencana dapat digunakan untuk 

memahami secara garis besar apa yang perlu 

disiapkan sebelum terjadinya bencana, pada 

saat terjadi bencana dan tindakan yang perlu 

dikerjakan pasca bencana.  

4.1.  Siklus Pengelolaan Bencana 

Pengelolaan bencana merupakan siklus 

yang akan berjalan terus-menerus tanpa akhir 

(lihat Gambar 5). Sebelum terjadinya 

bencana, perlu dilakukan kegiatan untuk 

mengantisipasi potensi bencana. Antisipasi 

bencana dapat berupa kampanye sosial 

peningkatan kewaspadaan masyarakat 

terhadap bahaya bencana, peringatan dini, 

pemasangan rambu evakuasi, ataupun 

pelatihan [6].  Tanggap darurat merupakan 

salah satu fase  harus dilakukan secara cepat 

dan tepat. Umumnya masyarakat melihat 

kinerja suatu penanganan bencana adalah 

pada fase tanggap darurat ini. Belum muncul 

komitmen holistik dalam mengupayakan 

pengurangan risiko, peningkatan kapasitas, 

maupun perbaikan dalam mitigasi dan 

pemulihan [7]. 
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Gambar 5. Siklus Pengelolaan Bencana 

4.2.  Model Penjaringan Data 

Kebencanaan 

Model penjaringan data (lihat Gambar 6) 

memberikan gambaran tentang asal dan 

bagaimana data kebencanaan diproses. Secara 

umum data kebencanaan dapat diperoleh 

melalui laporan petugas dan masyarakat. 

Petugas memasukkan data yang baru 

diperoleh tersebut ke sistem untuk divalidasi 

oleh pihak yang berwenang sebelum diproses 

ke tahap selanjutnya. 

Oleh karena tanggap darurat adalah fase 

yang memerlukan kecepatan dan ketepatan, 

anggota masyarakat dapat disertakan sebagai 

sumber data dan informasi secara aktif. Data 

dan informasi dapat dikumpulkan langsung 

melalui twitter dan SMS dalam format yang 

telah ditentukan.  

Proses selanjutnya akan ditangani oleh 

mesin dalam melakukan ekstraksi dan 

pemilahan data awal. Setelah petugas yang 

berwenang melakukan verifikasi dan validasi, 

data tersebut kemudian disimpan untuk proses 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Model Penjaringan Data 

 

Peran media sosial seperti twitter pada 

saat bencana tidak diragukan lagi. Hal ini 

karena twitter dapat menembus batas waktu, 

ruang, budaya, dan sekat lain yang membatasi 

masyarakat.  

 

Gambar 7. Contoh ilustrasi informasi 

kebencanaan yang diperoleh dari twitter 

 

Hanya saja data dan informasi yang 

diperoleh dari twitter tidak memiliki struktur 

yang baku karena pengguna dengan bebas 

menuliskan apa yang diinginkan tanpa perlu 

mengikuti aturan tertentu. Dalam hal ini yang 

terpenting adalah apa yang dikomunikasikan 

dapat dipahami oleh pihak lain. Pemakai 

twitter dapat menggunakan perangkat yang 

sudah ada seperti laptop, desktop, smartphone 

atau pun gadget jenis lain yang mudah sudah 

dimiliki. 

Dengan menggunakan media sosial 

seperti twitter, memberikan peluang dalam 

mendapatkan data dan informasi  

kebencanaan secara cepat. Hanya saja setelah 

dilakukan ekstraksi, perlu ditindaklanjuti 

dengan tahap verifikasi dan validasi agar data 

dan informasi yang diperoleh menjadi 

bermanfaat. Contoh informasi kebencanaan 

yang dapat diperoleh dari twitter adalah 

seperti yang terlihat pada Gambar 7. 
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4.3.  Model Integrasi dan Berbagi Bersama 

Data Kebencanaan 

Data kebencanaan yang terintegrasi jelas 

akan memberikan manfaat dan informasi 

yang lebih banyak dibandingkan dengan data 

yang masih dalam keadaan terpisah. Integrasi 

akan lebih mudah dilaksanakan jika 

basisdatanya bersifat homogen. Hanya saja 

untuk mengintegrasikan data kebencanan 

tersebut perlu upaya yang tidak kenal lelah, 

karena basisdata yang dimiliki oleh para 

pihak adalah bervariasi alias heterogen. 

 Integrasi dan berbagi bersama data 

kebencanaan akan mudah tercapai apabila 

seluruh pemangku kepentingan sudah 

bersepakat untuk saling mendukung dan  

memiliki basisdata yang standar. Akan tetapi  

kenyataan di lapangan tidak semudah yang 

dibayangkan karena masing-masing pihak 

telah lama mengembangkan sistem existing 

secara mandiri dan terpisah. Sistem basisdata 

yang dipergunakan pun juga berbeda-beda. 

Ada instansi yang menggunakan software 

bebas atau pun yang berbayar (proprietary).   

Alternatif yang realistis dalam upaya 

mengintegrasikan data kebencanaan adalah 

sebagai model federasi. Model federasi 

memungkinkan masing-masing pihak untuk 

tetap mandiri dan otonomi, akan tetapi dapat 

melakukan sharing data [8]. Dengan model 

federasi, masing-masing pihak tetap memiliki 

otonomi data dan melakukan pengembangan 

sistem existing secara mandiri.   

Agar proses integrasi lebih mudah 

diwujudkan, diperlukan sebuah standardisasi 

yang meliputi penamaan field data, lebar data, 

satuan data, dan sebagainya. Standardisasi 

merupakan keharusan yang tidak dapat 

dihindari. Contoh sederhana, satuan panjang 

yang digunakan perlu disamakan dalam 

centimeter, jangan sampai ada pihak 

menyimpan satu panjang dalam meter apalagi 

dalam inchi. Perbedaan remeh dalam hal 

satuan tersebut dapat menyebabkan kesulitan 

saat integrasi dilakukan. Para pihak yang 

berkepentingan dengan integrasi dan 

pemakaian bersama data kebencanaan dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Model Berbagi Data 

Kebencanaan antar Instansi 

Peran dari masing-masing pihak yang 

berkepentingan tersebut dapat dilakukan pada 

tahap prabencana, tanggap darurat, atau pun 

pada tahap pasca bencana seperti yang telah 

dibahas pada Bab 2. 

5. KESIMPULAN 

Sistem informasi pendataan bencana yang 

melibatkan masyarakat luas dapat dilakukan 

antara lain melalui media sosial twitter atau 

SMS yang terlebih dulu dilakukan verifikasi 

dan validasi sebelum diintegrasikan basisdata 

kebencanaan pusat.  

Basisdata kebencanaan pusat dibentuk 

dengan mengintegrasikan data spasial dan 

data alphanumerik yang diperoleh dari 

seluruh instansi yang berkaitan dengan proses 

penanggulangan bencana. Data tersebut 

diintegrasikan sebagai model federasi agar 

tetap memberikan hak otonomi pemilik 

aslinya.    

Untuk mempermudah proses integrasi 

data kebencanaan, diperlukan standardisasi 

data kebencanaan yang meliputi antara lain 

nama field data, jenis data, lebar data, dan 

satuan. Selanjutnya standar data kebencanaan 

tersebut dipakai pada saat pengembangan 

sistem yang digunakan oleh seluruh instansi 

yang terkait. 
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Abstract 

 

Planning of a project is one of the important elements for the successful implementation of the 

project, especially in term of time management. Problem arises when the project manager cannot 

predict the success of the project according to the project completion time. This study applies 

Program Evaluation and Review Technique (PERT) method on the pre wedding and wedding 

photography projects in a photography studio in Salatiga. The purpose of this study is to analyze the 

scheduling of pre wedding and wedding photography projects through the identification of critical 

path, estimation the optimal duration of the project, and determine the probability of success in 

completing project with the specified time target. Data are obtained by interview the photography 

studio staff. The result shows that the pre wedding photography project can be completed two days 

faster than the target with one critical path and the probability of success is 93,32% with 21 days as 

the target. Meanwhile the wedding photography project can be completed in 14,67 days with one 

critical path and it has probability of success is 61,14% with 15 days as the target. 

 

Keywords: project scheduling, wedding, PERT. 

 

1. PENDAHULUAN 

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan-

kegiatan yang mempunyai saat awal 

dilaksanakan serta diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan 

(Siagian, 1987). Pada umumnya, suatu proyek 

memiliki batasan waktu, di mana proyek 

dikatakan berhasil apabila proyek dapat 

diselesaikan mendekati atau tepat pada waktu 

yang telah ditentukan. Dalam mencapai 

keberhasilan tersebut diperlukan suatu 

perencanaan yang baik terutama dalam hal 

pengelolaan waktu atau penjadwalan. Pada 

perencanaan penjadwalan suatu proyek, pihak 

manajer proyek umumnya menggunakan 

estimasi durasi proyek secara deterministik 

sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Pada 

pelaksanaan di lapangan ada kemungkinan 

terjadi hal-hal yang dapat membuat proyek 

tidak selesai sesuai jadwal, sehingga manajer 

tidak mengetahui secara pasti durasi 

penyelesaian proyek dan  manajer tidak dapat 

memprediksi keberhasilan proyek sesuai 

dengan target waktu penyelesaian. 

Salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk menganalisis penjadwalan suatu proyek 

secara probabilistik adalah metode PERT 

(Program Evaluation and Review Technique). 

Pada dasarnya, PERT digunakan utuk 

menentukan besarnya peluang proyek dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditargetkan.  

Dalam penelitian ini, diterapkan metode 

PERT untuk menganalisis penjadwalan 

proyek pre wedding dan wedding 

photography di salah satu studio fotografi di 

kota Salatiga agar dapat diketahui probabilitas 

keberhasilan kedua proyek tersebut dengan 

target waktu penyelesaian 21 hari untuk 

proyek pre wedding photography dan 15 hari 

untuk proyek wedding photography. Tujuan 

dari penelitian ini adalah memperoleh hasil 

analisis penjadwalan proyek pre wedding dan 

wedding photography melalui identifikasi 

jalur kritis, estimasi durasi proyek yang 

optimal serta nilai peluang keberhasilan 

dalam menyelesaikan proyek terhadap target 

waktu yang ditentukan. Untuk pengolahan 

data digunakan aplikasi WinQSB versi 2.00 

terutama berkaitan dengan CPM dan PERT 

analysis.  
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Penelitian menggunakan analisis PERT 

telah dilakukan oleh Gumilang. et al (2014) 

yaitu metode PERT-CPM untuk optimalisasi 

penjadwalan proyek (studi kasus 

pembangunan rusunawa Karangroto 

Semarang). Penelitian tersebut memperoleh 

hasil bahwa dengan metode PERT-CPM 

waktu penyelesaian proyek pembangunan 

rusunawa Karangroto, Semarang Jawa 

Tengah lebih cepat dua hari dibandingkan 

dengan waktu penyelesaian berdasarkan data 

time schedule.  

Penelitian senada juga dilakukan oleh 

Sahid (2014) yaitu implementasi Critical 

Path Method dan PERT Analysis pada Proyek 

Global Technology for Local Community. 

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil 

bahwa dengan metode CPM waktu 

penyelesaian proyek lebih cepat 5 minggu 

dari yang direncanakan, sedangkan dengan 

metode PERT waktu penyelesaian proyek 

lebih cepat 2 minggu dari yang direncanakan 

serta memberikan probabilitas keberhasilan 

proyek sebesar 92,46%. 

2. KAJIAN LITERATUR  

Program Evaluation and Review Technique 

(PERT) 

Metode PERT merupakan suatu metode 

yang memasukkan unsur-unsur probabilitas, 

karena mempunyai kadar ketidakpastian pada 

kurun waktu kegiatan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan proyek. Metode PERT 

adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi lamanya 

penyelesaian suatu proyek dengan 

mempertimbangkan kemungkinan lain atau 

variasi lamanya waktu dalam menyelesaikan 

suatu kegiatan (Sahid, 2012). Inti dari PERT 

pada dasarnya adalah menentukan besarnya 

peluang proyek dapat diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditargetkan. PERT 

lebih mengutamakan unsur probabilitas, yaitu 

dengan asumsi bahwa setiap kegiatan 

pekerjaan mempunyai kemungkinan-

kemungkinan lain dalam proses 

pengerjaannya (tingkat ketidakpastiannya 

tinggi). 

Tiga perkiraan waktu untuk masing-

masing kegiatan adalah waktu yang paling 

sering terjadi, waktu optimis, dan waktu 

pesimis (Taylor, 2005). 

 Waktu yang paling sering adalah lamanya 

waktu yang sering terjadi jika suatu 

kegiatan diulang beberapa kali.  

 Waktu optimis adalah waktu terpendek 

kejadian yang mungkin dimana suatu 

kegiatan dapat diselesaikan jika segalanya 

berjalan dengan baik.  

 Waktu pesimis adalah waktu terpanjang 

kejadian yang mungkin dibutuhkan oleh 

suatu kegiatan untuk dapat selesai dengan 

mengasumsikan bahwa segalanya tidak 

berjalan dengan baik. 

Tiga perkiraan waktu ini secara berurutan 

dapat digunakan untuk memperkirakan rata-

rata dan varians distribusi beta. Jika kita 

menganggap 

a =estimasi waktu optimis 

m=estimasi waktu yang paling sering terjadi 

b =estimasi waktu pesimis. 

 Tujuan estimasi waktu adalah untuk 

menekan tingkat ketidakpastian dalam waktu 

pelaksanaan proyek. Setelah ketiga perkiraan 

waktu dibuat, semuanya harus digabungkan 

dalam satu nilai waktu yang disebut mean 

time ( ) yaitu waktu yang diperlukan untuk 

melakukan suatu kegiatan yang dirumuskan 

sebagai berikut  

  (
(      )

 
) 

 Sedangkan untuk mengukur 

kecenderungan memencarnya data ketiga 

estimasi waktu digunakan variansi dan 

deviasi standar kegiatan yang dirumuskan 

sebagai berikut  

    .
(   )

 
/
 
dan  

  
(   )

 
 

Untuk mengetahui kemungkinan 

mencapai target jadwal dapat dilakukan 

dengan menghubungkan antara waktu yang 

diharapkan ( ) dengan target lama 

penyelesaian proyek  ̅ yang dinyatakan 

dengan rumus (Taylor, 2005) : 

   
 ̅   
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Nilai z merupakan angka probabilitas yang 

persentasenya dapat dicari dengan 

menggunakan tabel distribusi normal 

kumulatif z. 

 

Diagram Jaringan Kerja 

Network planning (jaringan kerja) pada 

prinsipnya adalah hubungan ketergantungan 

antara bagian-bagian pekerjaan yang 

digambarkan atau divisualisasikan dalam 

diagram jaringan kerja (Nugroho, 2007).  

Simbol-simbol yang digunakan dalam 

menggambarkan suatu network adalah 

sebagai berikut : 

 Anak panah (Arrow), menyatakan 

kegiatan dengan ketentuan bahwa 

panjang dan arah panah tidak 

mempunyai arti khusus. 

 Lingkaran kecil (Node), menyatakan 

suatu kejadian atau peristiwa atau 

event. 

 Anak panah terputus-putus, 

menyatakan kegiatan semu atau 

dummy activity. 

 Anak panah tebal, merupakan kegiatan 

pada lintasan kritis. 

 

Dalam penggunaannya, simbol-simbol ini 

digunakan dengan mengikuti aturan-aturan 

sebagai berikut (Hayun, 2005) : 

a. Di antara dua kejadian (event) yang sama, 

hanya boleh digambarkan satu anak 

panah. 

b. Nama suatu kegiatan dinyatakan dengan 

huruf atau dengan nomor kejadian. 

c. Kegiatan harus mengalir dari kejadian 

bernomor rendah ke kejadian bernomor 

tinggi. 

d. Diagram hanya memiliki sebuah saat 

paling cepat dimulainya kejadian (initial 

event) dan sebuah saat paling cepat 

diselesaikannya kejadian (terminal event). 

 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian adalah sebagai 

berikut : 

a. Peristiwa (event), menandai permulaan 

dan akhirnya suatu kegiatan. 

b. Kegiatan (activity), yaitu bagian dari 

keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan, 

kegiatan mengkonsumsi waktu dan 

sumber daya serta mempunyai waktu 

mulai waktu berkahirnya. 

c. Activity Mean Time , yaitu waktu rata-

rata yang diperlukan untuk melakukan 

suatu kegiatan. 

d. Earliest Start, yaitu waktu tercepat yang 

paling mungkin suatu kegiatan tersebut 

dimulai. 

e. Earliest Finish, yaitu waktu tercepat yang 

paling mungkin suatu kegiatan tersebut 

selesai.  

f. Latest Start , yaitu waktu paling lambat 

dari suatu kegiatan dimulai. 

g. Latest Finish, yaitu waktu paling lambat 

dari suatu kegiatan selesai. 

h. Slack, yaitu waktu longgar dari suatu 

kegiatan tak kritis. 

i. Standart deviasi, yaitu suatu ukuran yang 

dipergunakan untuk mengukur 

kecenderungan  memencarnya data 

setimasi waktu. 

j. Expected Time, yaitu waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan proyek. 

k. Probability, yaitu nilai peluang 

keberhasilan proyek selesai sesuai dengan 

target waktu. 

Jalur Kritis 

Menurut Taha (2007), jalur kritis 

merupakan jalur yang memiliki rangkaian 

kegiatan dengan total jumlah waktu terlama 

dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat. 

Jalur kritis dapat diidentifikasi dengan cara 

melihat waktu earliest start, earliest finish, 

latest start dan latest finish masing-masing 

kegiatan, dimana earliest start sama dengan 

latest start dan earliest finish sama dengan 

latest finish. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa jalur kritis merupakan jalur yang 

melalui kegiatan- kegiatan kritis dari awal 

sampai akhir jalur yang sangat berpengaruh 

pada waktu penyelesaian proyek. Semua 

kegiatan yang terletak pada jalur kritis disebut 

dengan kegiatan kritis. 
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3. METODE PENELITIAN 

Rancangan Kegiatan  

Tahap 1 : Studi pustaka dilakukan dengan 

mencari, membaca, dan 

memahami sumber pustaka 

berkaitan dengan teori PERT. 

Tahap 2 : Pengumpulan data time schedule 

proyek pre wedding dan wedding 

photography di salah satu studio 

fotografi di Salatiga. 

Tahap 3 : Pengolahan data menggunakan 

WINQSB PERT_CPM dengan 

menerapkan metode PERT.  

Tahap 4 : Interpretasi hasil yang diperoleh 

pada tahap 3. 

Tahap 5  : Penarikan kesimpulan. 

 

Lokasi dan waktu penelitian  

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah 

pada proyek pre wedding dan wedding 

photography di studio fotografi di Salatiga. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 

2015. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

teknik wawancara dengan salah satu staff 

studio fotografi. 

Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini, metode PERT 

diterapkan untuk menganalisis penjadwalan 

proyek  pre wedding dan wedding 

photography melalui identifikasi jalur kritis, 

estimasi durasi proyek yang optimal serta 

nilai peluang keberhasilan dalam 

menyelesaikan proyek terhadap target waktu 

yang ditentukan. Daftar kegiatan dan durasi 

(waktu optimis, paling sering, dan waktu 

pesimis) serta hubungan antar kegiatan dalam 

proyek pre wedding photography dan 

wedding photography disajikan dalam Tabel 

1 dan Tabel 2. Pengolahan data menggunakan 

aplikasi WinQSB versi 2.00 terutama 

berkaitan dengan CPM-PERT analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Proyek Pre Wedding Photography 

Data pada Tabel 1 dimasukan kedalam menu  

PERT yang ada pada aplikasi WinQSB 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Data masukan pada WinQSB 

Hasil pengolahan menggunakan aplikasi 

WinQSB ditunjukkan pada beberapa gambar 

berikut ini : 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo | 
Ruang Seminar UM Purworejo, Sabtu, 9 Mei 2015” 

81 

 

 

Gambar 2. Hasil Analisis Kegiatan Proyek 

Pre Wedding Photography pada WinQSB 

 

 

Gambar 3.Critical Path dan Probability dari 

Proyek Pre Wedding Photography 

 

Gambar 4. Diagram jaringan Proyek Pre 

Wedding Photography 

 

Analisis Proyek Wedding Photography 

Data pada tabel 2 dimasukan ke dalam 

menu  PERT yang ada pada aplikasi WinQSB 

seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Data masukan pada WinQSB 

 

Hasil dari pengolahan menggunakan 

aplikasi WinQSB ditunjukkan pada beberapa 

gambar berikut ini : 

 

Gambar 6. Hasil Analisis Kegiatan Proyek 

Wedding Photography pada WinQSB 

 

Gambar 7.Critical Path dan Probability dari 

Proyek Wedding Photography 
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Gambar 8. Diagram jaringan Proyek 

Wedding Photography 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kegiatan menggunakan WinQSB 

dengan metode PERT pada Gambar 2 dan 

Gambar 6, menginformasikan tentang Mean 

Time, Earliest Start (ES), Earliest Finish 

(EF), Latest Start (LS), Latest Finish (LF), 

Slack, dan Deviasi Standar dari masing-

masing kegiatan serta status kegiatan kritis 

untuk setiap kegiatan dalam proyek pre 

wedding photography dan wedding 

photography. Pada Gambar 2, dapat diketahui 

expected time untuk proyek pre wedding 

photography yaitu 19 hari dengan satu jalur 

kritis yaitu kegiatan A-B-D-H-I-J-K-L seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 4 dan 

memiliki standar deviasi sebesar 1.33. 

Kegiatan-kegiatan pada jalur kritis tersebut 

harus mendapat prioritas dalam penyelesaian, 

karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan yang paling menentukan durasi total 

proyek secara keseluruhan. Target waktu 

penyelesaian proyek pre wedding 

photography adalah 21 hari. Berdasarkan 

hasil expected time yang diperoleh 

menunjukkan bahwa perencanaan dengan 

metode PERT lebih cepat 2 hari dari target 

waktu penyelesaian 21 hari dengan 

probabilitas penyelesaian proyek adalah 

0,9332 atau 93,32 %. Dengan demikian, 

proyek pre wedding photography sangat 

memungkinkan untuk selesai dalam 21 hari. 

Expected time untuk proyek wedding 

photography yaitu 14,67 hari dengan satu 

jalur kritis yaitu kegiatan A-E-F-G-H-I seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 8 dan 

memiliki standar deviasi sebesar 1,1785. 

Kegiatan-kegiatan pada jalur kritis tersebut 

harus mendapat prioritas dalam penyelesaian, 

karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan yang paling menentukan durasi total 

proyek secara keseluruhan. Target waktu 

penyelesaian proyek wedding photography 

adalah 15 hari. Berdasarkan hasil expected 

time yang diperoleh, probabilitas proyek 

dapat selesai dalam 15 hari adalah 0,6114 

atau 61,14%. 

Berdasarkan nilai probabilitas dan 

expected time yang diperoleh pada proyek 

wedding photography dapat diartikan bahwa 

dalam proses penyelesaian proyek tersebut 

harus berhati-hati, karena waktu longgar 

(slack) dari proyek ini hanya 0,33 hari. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, 

diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Metode PERT dapat diterapkan untuk 

menentukan waktu optimal penyelesaian 

proyek pre wedding maupun wedding 

photography sehingga dapat digunakan 

untuk acuan perencanaan proyek. 

2. Berdasarkan analisis metode PERT, 

proyek pre wedding photography dapat 

diselesaikan dalam waktu 19 hari, dengan 

satu jalur kritis yaitu pada kegiatan 

bertemu dengan client, menentukan 

lokasi, foto pre wedding, seleksi foto, 

editing warna, layouting, cetak foto, dan 

pemasangan foto di figura. Waktu 

penyelesaian kegiatan kritis tidak boleh 

dilanggar. 

3. Probabilitas keberhasilan proyek pre 

wedding photography dengan target 

waktu penyelesaian 21 hari adalah 0,9332 

atau 93,32 %. Sehingga, proyek pre 

wedding phoptography ini sangat 

memungkinkan untuk diselesaikan dalam 

waktu 21 hari.  

4. Pada proyek wedding photography 

dengan analisis metode PERT dapat 

diselesaikan dalam waktu 14,67 hari dan 

dengan satu jalur kritis yaitu kegiatan 

shooting dan foto wedding, seleksi foto, 

editing warna, layouting, cetak foto, 

pemasangan foto album. 
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5. Probabilitas keberhasilan proyek wedding 

photography dengan target waktu 

penyelesaian 15 hari adalah 0,6114 atau 

61,14%, sehingga proyek ini masih 

memungkinkan untuk diselesaikan dalam 

waktu 15 hari.  
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Abstrak 

 

Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui salah satunya adalah minyak bumi. 

Permintaan masyarakat terhadap minyak sangat tinggi karena minyak sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas. Sehingga dibutuhkan prediksi konsumsi 

minyak bumi ke depan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Fuzzy Time Series 

merupakan salah satu metode soft computing yang telah digunakan dan diterapkan dalam 

analisis data runtun waktu. Banyak peneliti yang telah berkontribusi dalam pengembangan 

analisis runtun waktu menggunakan Fuzzy Time Series, seperti Chen dan Hsu, Jilani dkk., 

serta Stevenson dan Porter. Pada penelitian ini akan menerapkan metode Fuzzy Time Series 

yang dikembangkan oleh Cheng (FTSC) dan Stevenson & Porter (FTSSP). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data konsumsi minyak bumi lima negara Asia 

Tenggara yang memiliki jumlah konsumsi terbesar di Asia Tenggara yaitu Indonesia, 

Singapura, Thailand, Malaysia dan Philippine dari tahun 1965 – 2013. Metode peramalan 

terbaik yang diperoleh adalah metode Fuzzy Time Series yang dikembangkan oleh Cheng 

dengan melihat nilai eror dari model peramalan yaitu MSE (Mean Square Error) dan MAPE 

(Mean Absolute Pecentage Error) dari masing-masing negara. 

 

Kata-kata Kunci: Minyak Bumi, Peramalan, Fuzzy Time Series Cheng, Fuzzy Time Series 

Stevenson Porter. 
 

1. PENDAHULUAN 

Sumberdaya alam yang tidak dapat 

diperbaharui salah satunya adalah minyak 

bumi. Permintaan masyarakat terhadap 

minyak sangat tinggi karena minyak sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

melakukan segala aktivitas (Yuza, 2010). Hal 

tersebut membuat kapasitas minyak mentah 

semakin lama semakin berkurang dari tahun 

ke tahun. Wakil Direktur ReformMiner 

Institute, Komaidi Notonegoro 

menyampaikan bahwa pada tahun 2012 

cadangan minyak Indonesia terhitung hanya 

tersisa 4,3 miliar barel. Dalam 10-12 tahun 

lagi cadangan minyak Indonesia akan habis 

(Daniel, 2012). Kondisi dimana jumlah 

konsumsi terhadap minyak mentah dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan, tetapi tidak 

diiringi dengan peningkatan jumlah 

produksinya. Sehingga terjadi kesenjangan 

antara konsumsi minyak mentah dan produksi 

minyak mentah yang cenderung semakin 

menurun. 

Kebutuhan konsumsi minyak mentah 

yang tidak diiringi dengan produksi yang 

cukup, membuat Indonesia harus menjadi 

salah satu negara pengimpor minyak. Di sisi 

lain, pertumbuhan konsumsi minyak mentah 

rata-rata sebesar 3 hingga 4 persen per tahun 

dalam satu dekade terakhir. Kondisi inilah 

yang membuat Indonesia termasuk dari lima 

negara emergingmarketyang paling banyak 

mengonsumsi minyak dalam 10 tahun 

terakhir, bahkan menjadi konsumen minyak 

mentah terbesar ke-14 di dunia. Empat negara 

lainnya yang juga merupakan 

emergingmarketadalah Cina, India, Brazil dan 

Arab Saudi. Maka dari pada itu, dibutuhkan 

prediksi konsumsi minyak bumi ke depan 
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untuk menentukan kebijakan yang akan 

diambil ke depannya.  

Data runtun waktu (timeseries) adalah 

suatu rangkaian pengamatan berdasarkan 

urutan waktu dari karakteristik kuantitatif dari 

satu atau kumpulan kejadian yang diambil 

dalam periode waktu tertentu (OECD, 2014). 

Untuk memahami karakteristik-karakteristik 

yang dimiliki oleh data runtun waktu, para 

peneliti telah mengadopsi metode-metode 

analisis data runtun waktu 

(timeseriesanalysis) yang salah satu tujuannya 

tidak lain adalah untuk menemukan suatu 

keteraturan atau pola yang dapat digunakan 

dalam peramalan kejadian mendatang. 

Untuk memproses data runtun waktu, 

berbagai teknik softcomputingseperti sistem 

fuzzy, jaringan saraf (neuralnetworks), 

algoritma genetika (geneticalgorithm) dan 

hybridbanyak dikembangkan oleh para 

peneliti dewasa ini. Khususnya, pendekatan 

dengan menggunakan sistem fuzzybanyak 

dikembangkan oleh para peneliti, seperti: 

Chen dan Hsu yang memperkenalkan metode 

baru dalam peramalan data penerimaan 

mahasiswa baru Universitas Alabama; Jilani 

dkk. yang menggunakan pendekatan 

fuzzymetricuntuk peramalan fuzzytimeseries; 

Stevenson dan Porter  yang memanfaatkan 

persentase perubahan data sebagai semesta 

pembicaraan dalam peramalan data runtun 

waktu dengan fuzzytimeseries; Popoola dkk. 

serta Hansun dan Subanar yang menggunakan 

metode hybridfuzzy-wavelet dalam peramalan 

data runtun waktu. 

Pada penelitian ini, peneliti akan 

membandingkan metode Fuzzy Time 

Seriesyang dikembangkan olehStevensondan 

Porter dengan metode yang dikembangkan 

oleh Cheng dalam peramalan data konsumsi 

minyak bumi di lima negara Asia Tenggara 

dengan jumlah konsumsi minyak bumi 

terbesar di Asia Tenggara berdasarkan data 

konsumsi minyak bumi pada tahun 1965-

2013 (BPGlobal-StatisticalReview of World 

Energy). Dengan hasil peramalan ini, 

diharapkan pemerintah bisa mencanangkan 

beberapa kebijakan dalam penggunaan 

(konsumsi) minyak bumi dengan baik di 

Indonesia dalam menghadapi MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Untuk 

menghitung tingkat akurasi dan kehandalan 

peramalan data runtun waktu, peneliti akan 

menggunakan kriteria MSE (Mean Square 

Error) dan MAPE 

(MeanAbsolutePercentageError). 

 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Buffa dkk.(1996) mengatakan bahwa 

peramalan adalah penggunaan teknik-teknik 

statistik dalam bentuk gambaran masa depan 

berdasarkan pengolahan data-data historis. 

Sedangkan Makridarkisdkk(1999) 

mengatakan bahwa peramalan merupakan 

bagian internal dari kegiatan mengambil 

keputusan manajemen. 

Menurut Render dkk. (2013), analisis 

data runtun waktu (timeseries) berarti 

memecah data lampau menjadi komponen-

komponen dan memproyeksikannya ke depan 

(forecasting). Dengan kata lain, tujuan 

analisis data runtun waktu adalah 

mengindentifikasi komponen faktor yang 

dapat memengaruhi nilai dalam deret data, 

sehingga dapat digunakan untuk peramalan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang 

(Subanar : 2009). 

Pada perkembangan sistem fuzzy, 

Chen dan Hsu, Jilani dkk., serta Stevenson 

dan Porter telah memperkenalkan dan 

mengembangkan suatu metode peramalan 

data runtun waktu yang menggunakan sistem 

inferensi fuzzydengan basis yang 

diperkenalkan oleh Wang dan Mendel. 

Metode tersebut dikenal sebagai 

fuzzytimeseries. 

Menurut Lamabelawa (2011), 

fuzzytimeseriesadalah suatu proses dinamik 

dari suatu variabel linguistik yang nilai 

linguistiknya adalah himpunan fuzzy. 

Kekuatan pemodelan fuzzytimeseriesadalah 

menentukan relasi fuzzyyang dibentuk dengan 

menentukan hubungan logika dari data 

training(Abadi, 2010). Konsep 

fuzzytimeseriespada Abadi (2010) pertama 

kali diperkenalkan oleh Song dan Chissom 

pada tahun 1993 dengan memperkenalkan 

fuzzytimeseriesorder-n dan cara-cara 

menentukan relasi fuzzydengan komposisi 

max-min. 

Metode Cheng mempunyai cara yang 

sedikit berbeda dalam penentuan interval, 

menggunakan FLR (Fuzzy Logical 

Relationships) dengan memasukan semua 

hubungan (allrelationship) dan memberikan 
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bobot berdasarkan pada urutan dan 

perulangan FLR yang sama (Cheng, 2008).  

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan untuk 

menentukan nilai peramalan satu tahun ke 

depan dalam penelitian ini adalah Fuzzy Time 

Series Cheng. Metode Cheng mempunyai 

cara yang sedikit berbeda dalam penentuan 

interval, menggunakan FLR 

(FuzzyLogicRelationship)dengan memasukan 

semua hubungan (allrelationship) dan 

memberikan bobot berdasarkan pada urutan 

dan perulangan FLR yang sama.  

Metode ini juga menerapkan peramalan 

adaptif dalam memodifikasi peramalan. 

Tahapan-tahapan peramalan pada data 

timeseries menggunakan 

fuzzytimeseriesCheng adalah sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan semesta pembicaraan 

(universe of discourse) kemudian 

membaginya menjadi beberapa interval 

dengan jarak yang sama. Bila ada jumlah 

data dalam suatu interval lebih besar dari 

nilai rata-rata dari banyaknya data pada 

tiap interval, maka pada interval tersebut 

dapat dibagi lagi menjadi interval yang 

lebih kecil dengan membagi 2.  

 

                          ( ) 
 

                
       

               
 

 

b. Mendefinisikan himpunan fuzzypada 

semesta pembicaraan dan melakukan 

fuzzifikasi pada data historis yang diamati. 

Misal A1, A2, ....Ak adalah himpunan fuzzy 

yang mempunyai nilai linguistik dari suatu 

variabel linguistik. Pendefinisian 

himpunan fuzzy A1, A2, ....Ak.  

 

A1 = a11/u1 + a12/u2 +…+ a1m/um 

A2 = a21/u1 + a22/u2 +…+ a2m/um 

.  

Ak = ak1/u1 + ak2/u2 +…+ akm/um 

 

dimanaaij mempunyai range [0,1], 1 ≤ i ≤ k 

dan 1 ≤ j ≤ m. Nilai dari aij menandakan 

derajat keanggotaan dari uj dalam 

himpunan fuzzyAi. 

c. Menetapkan relasi fuzzylogicberdasarkan 

data historis. Pada data yang telah 

difuzzifikasi dua himpunan fuzzyyang 

berurutan Ai(t-1) dan Aj(t) dapat 

dinyatakan sebagai FLR Ai→Aj. 

d. Mengklasifikasi relasi fuzzylogicdengan 

allrelationship. FLR yang memiliki LHS 

yang sama dapat dikelompokkan menjadi 

groupFLR. Misalnya Ai→Aj, Ai→Ak, 

Ai→Am dapat dikelompokkan menjadi 

Ai→Aj, Ak, Am. Semua groupFLR dengan 

LHS yang sama dapat dinyatakan dalam 

bentuk matrik 

e. Menetapkan bobot pada kelompok relasi 

fuzzylogic. Misal terdapat suatu urutan 

FLR yang sama,  

(t=1) A1 → A1 , diberikan bobot 1  

(t=2) A2 → A1 , diberikan bobot 1  

(t=3) A1 → A1 , diberikan bobot 2  

(t=4) A1 → A1 , diberikan bobot 3  

(t=5) A1 → A1 , diberikan bobot 4  

dimana t menyatakan waktu. 

f. Kemudian mentransfer bobot tersebut ke 

dalam matriks pembobotan yang telah 

dinormalisasi (Wn (t)) yang persamaannya 

ditulis berikut: 

Wn(t) = [W’1, W’2, ..., W’k]  

               6
  

∑   
 
   

 
  

∑   
 
   

    
  

∑   
 
   

7 

 

g. Menghitung hasil peramalan. Untuk 

menghasilkan nilai peramalan, matriks 

pembobotan (W(t)) yang telah 

dinormalisasi menjadi Wn(t) tersebut 

kemudian dikalikan dengan matriks 

defuzifikasi yaitu Ldf . Ldf= [m1, m2, ..., 

mk]dimanamk adalah nilai tengah dari tiap-

tiap interval.  

 

Ft = Ldf(t-1) ∙ Wn(t-1). 

 

h. Mempekerjakanpersamaanperamalanadapt

ifuntuk menghasilkanperkiraankonklusif. 

Persamaanperamalanadaptifdidefinisikand

alam Persamaan (4), di manaP(t - 1) 

adalahindeks sahamyang sebenarnya 

padawaktut - 1, F(t) adalah 

nilaiperamalanawaldari Persamaan. (3), 

danadaptive_perkiraan(t) adalah 

nilaiperamalankonklusifuntukdata periode 

ke depan(t). 

 

PA (t) = P(t – 1) + h*(F(t) – P(t – 1)) 

 

 

. . . (2) 

. . . (3) 

. . . (4) 

. . . (5) 

. . . (1) 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a) Menentukan Himpunan Semesta 

Pembicaraan 

Data yang digunakan adalah berjumlah 

49 data yaitu dari tahun 1965 – 2013. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 

data terkecil yang termuat adalah 5,6700. 

Sedangkan data yang terbesar adalah 73,8352. 

Sehingga himpunan semesta yang terbentuk 

adalah U = [5,50005 , 79,00005]. Gunakan 

aturan STURGES (persamaan (1)) untuk 

menentukan interval yang akan digunakan, 

dan diperoleh jumlah interval yang digunakan 

adalah 7 dan lebar masing-masing interval 

adalah 0,04. Bagi himpunan semesta U ke 

dalam 7 interval dengan masing-masing 

interval memiliki lebar 10,5, kemudian 

tentukan frekuensi untuk masing-masing 

interval seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Frekuensi Data Pada Setiap Interval 
Interval Frekuensi 

U1 = [5,50005 , 16,00005] 14 

U2 = [16,00005 , 26,50005] 10 

U3 = [26,50005 , 37,00005] 4 

U4 = [37,00005 , 47,50005] 5 

U5 = [47,50005 , 58,00005] 6 

U6 = [58,00005 , 68,50005] 7 

U7 = [68,50005 , 79,00005] 3 

 

Rata-rata frekuensi untuk setiap interval 

adalah 7, sehingga interval yang memiliki 

nilai frekuensi di atas rata-rata yaitu 7, maka 

interval tersebut harus dibagi menjadi dua 

interval dengan lebar yang sama. Kemudian 

tentukan kembali frekuensi untuk masing-

masing interval yang terbentuk. 

 

Tabel 2. Frekuensi Data Setelah Proses 

Pembagian 
Interval Titik Tengah Kondisi 

U1 = [5,50005 , 

10,75005] 

m1 = 8,12505 Kedua 

U2 = [10,75005 , 

16,00005] 

m2 = 13,37505 Kedua 

U3 = [16,00005 , 

21,25005] 

m3 = 18,62505 Kedua 

U4 = [21,25005 , 

26,50005] 

m4 = 23,87505 Kedua 

U5 = [26,50005 , 

37,00005] 

m5 = 31,75005 Pertama 

U6 = [37,00005 , 

47,50005] 

m6 = 42,25005 Pertama 

U7 = [47,50005 , 

58,00005] 

m7 = 52,75005 Pertama 

U8 = [58,00005 , 

68,50005] 

m8 = 63,25005 Pertama 

U9 = [68,50005 , 

79,00005] 

m9 = 73,75005 Pertama 

 

b) Mendefinisikan Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy A1, A2, ... , Ak dapat 

dibentuk berdasarkan interval yang telah 

terbentuk sebelumnya. Himpunan fuzzy 

tersebut dapat diperoleh menggunakan 

persamaan (2). Sehingga himpunan fuzzy 

pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. Himpunan Fuzzy untuk 9 Variabel 

Linguistik 
A1 = 1/u1 + 0,5/u2 + 0/u3 + 0/u4 + 0/u5 + 0/u6 + 

0/u7 + 0/u8 + 0/u9 

A2 = 0,5/u1 + 1/u2 + 0,5/u3 + 0/u4 + 0/u5 + 0/u6 + 

0/u7 + 0/u8 + 0/u9 

A3 = 0/u1 + 0,5/u2 + 1/u3 + 0,5/u4 + 0/u5 + 0/u6 + 

0/u7 + 0/u8 + 0/u9 

A4 = 0/u1 + 0/u2 + 0,5/u3 + 1/u4 + 0,5/u5 + 0/u6 + 

0/u7 + 0/u8 + 0/u9 

A5 = 0/u1 + 0/u2 + 0/u3 + 0,5/u4 + 1/u5 + 0,5/u6 + 

0/u7 + 0/u8 + 0/u9 

A6 = 0/u1 + 0/u2 + 0/u3 + 0/u4 + 0,5/u5 + 1/u6 + 

0,5/u7 + 0/u8 + 0/u9 

A7 = 0/u1 + 0/u2 + 0/u3 + 0/u4 + 0/u5 + 0,5/u6 + 

1/u7 + 0,5/u8 + 0/u9 

A8 = 0/u1 + 0/u2 + 0/u3 + 0/u4 + 0/u5 + 0/u6 + 

0,5/u7 + 1/u8 + 0,5/u9 

A9 = 0/u1 + 0/u2 + 0/u3 + 0/u4 + 0/u5 + 0/u6 + 0/u7 

+ 0,5/u8 + 1/u9 

 

c) Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi dapat dibentuk berdasarkan 

interval yang telah terbentuk sebelumnya, 

yaitu himpunan fuzzy A1 untuk interval U1 = 

[5,50005 , 10,75005] hingga himpunan fuzzy 

A9 untuk interval U9 = [68,50005 , 79,00005]. 

Sehingga Perolehan fuzzifikasi data yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.Fuzzifikasi Data 

Tahun Data Domain 

1965 6,1200 A1 

1966 5,8940 A1 

1967 5,6700 A1 

1968 5,9930 A1 

1969 6,3930 A1 

. . . 

. . . 

. . . 

2009 61,5618 A8 
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2010 66,4387 A8 

2011 72,3219 A9 

2012 73,2363 A9 

2013 73,8252 A9 

d) Pembobotan 

Pembobotan yang dilakukan pada 

kelompok relasi logika fuzzy dapat dibentuk 

berdasarkan fuzzifikasi yang telah dilakukan 

yang mengklasifikasikan relasi logika fuzzy 

dengan relasi keseluruhan. Relasi logika 

fuzzy pada hasil fuzzifikasi akan terlihat 

sebagai berikut: 

 A1→A1, A1→A1, A1→A1, A1→A1, 

A1→A1, A1→A1, A1→A1, A1→A1, A1→A1, 

A1→A2, A2→A2, A2→A2, A2→A2, A2→A3, 

A3→A3, A3→A3, A3→A4, A4→A4, A4→A4, 

A4→A4, A4→A4, A4→A4, A4→A4, A4→A5, 

A5→A5, A5→A5, A5→A5, A5→A6, A6→A6, 

A6→A6, A6→A6, A6→A7, A7→A6, A6→A7, 

A7→A7, A7→A7, A7→A7, A7→A7, A7→A8, 

A8→A8, A8→A8, A8→A8, A8→A8, A8→A8, 

A8→A8, A8→A9, A9→A9, A9→A9. 

Selanjutnya berdasarkan relasi logika 

fuzzy tersebut, maka akan diketahui nilai 

pembobotannya dan akan ditransfer ke dalam 

bentuk matriks yang kemudian 

dinormalisasikan seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel 5. Pembobotan 

X 

(t-1) 

X(t) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 

A2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

A3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

A4 0 0 0 6 1 0 0 0 0 

A5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 

A6 0 0 0 0 0 3 2 0 0 

A7 0 0 0 0 0 1 4 1 0 

A8 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Tabel 6. Bobot Ternormalisasi 
X 

(t-1) 

X(t) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 9/10 1/10 0 0 0 0 0 0 0 

A2 0 3/4 1/4 0 0 0 0 0 0 

A3 0 0 2/3 1/3 0 0 0 0 0 

A4 0 0 0 6/7 1/7 0 0 0 0 

A5 0 0 0 0 3/4 1/4 0 0 0 

A6 0 0 0 0 0 3/5 2/5 0 0 

A7 0 0 0 0 0 1/6 4/6 1/6 0 

A8 0 0 0 0 0 0 0 6/7 1/7 

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

e) Menghitung Nilai Peramalan 

Nilai peramalan dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan (4), yaitu dengan 

mengalikan matriks bobot (W(t)) yang telah 

dinormalisasi menjadi (Wn(t)) dengan matriks 

defuzzifikasiLdf. 

F(1) = [m1, m2] ∙ [A1, A2] 

 = [8,12505 , 13,37505] ∙ [9/10 , 1/10] 

 = [7,3125 , 1,3375] 

 = 8,6501 

F(2) = [m2, m3] ∙ [A2, A3] 

 = [13,37505 , 18,62505] ∙ [3/4 , 1/4] 

 = [10,0313 , 4,6563] 

 = 14,6876 

F(3) = [m3, m4] ∙ [A3, A4] 

 = [18,62505 , 23,87505] ∙ [2/3 , 1/3] 

 = [12,4167 , 7,9584] 

 = 20,3751 

F(4) = [m4, m5] ∙ [A4, A5] 

 = [23,87505 , 31,75005] ∙ [6/7 , 1/7] 

 = [20,4643 , 4,5357] 

 = 25,0001 

F(5) = [m5, m6] ∙ [A5, A6] 

 = [31,75005 , 42,25005] ∙ [3/4 , 1/4] 

 = [23,8125 , 10,5625] 

 = 34,3751 

F(6) = [m6, m7] ∙ [A6, A7] 

 = [42,25005 , 52,75005] ∙ [3/5 , 2/5] 

 = [25,35 , 21,1] 

 = 46,4501 

F(7) = [m6, m7,m8] ∙ [A6, A7, A8] 

 = [42,25005 , 52,75005 , 63,25005] ∙ 

[1/6 , 4/6, 1/6] 

 = [7,0417 , 35,1667, 10,5417] 

 = 52,7501 

F(8) = [m8, m9] ∙ [A8, A9] 

 = [63,25005 , 73,75005] ∙ [6/7 , 1/7] 

 = [54,2143 , 10,5357] 

 = 64,7501 

F(9) = [m9] ∙ [A9] 

 = [73,7501] ∙ [1] 

 = 73,7501 

Nilai peramalan yang telah didapat tersebut 

diletakkan berdasarkan himpunan fuzzy pada 

periode t-1 untuk masing-masing F(t) seperti 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 7. Nilai Peramalan 
Tahun Data F(t) 

1965 6,1200   

1966 5,8940 8,6501 

1967 5,6700 8,6501 

1968 5,9930 8,6501 

1969 6,3930 8,6501 
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. . . 

. . . 

. . . 

2009 61,5618 64,7501 

2010 66,4387 64,7501 

2011 72,3219 64,7501 

2012 73,2363 73,7501 

2013 73,8252 73,7501 

2014   73,7501 

 

 

f) Menghitung Nilai Peramalan 

Konklusif 

Nilai peramalan konklusif akan 

didapatkan dengan menggunakan persamaan 

(5). Sehingga hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan parameter terbaik (h) untuk 

data penelitian (konsumsi minyak bumi di 

Indonesia) ini, yaitu 0,2, adalah sebagai 

berikut:  

 

Tabel 8. Hasil Akhir Peramalan 
Tahun Data F(t) Forecast 

1965 6,1200     

1966 5,8940 8,6501 6,6260 

1967 5,6700 8,6501 6,4452 

1968 5,9930 8,6501 6,2660 

1969 6,3930 8,6501 6,5244 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

2009 61,5618 64,7501 61,2978 

2010 66,4387 64,7501 62,1994 

2011 72,3219 64,7501 66,1010 

2012 73,2363 73,7501 72,6075 

2013 73,8252 73,7501 73,3390 

    73,7501 73,8102 

 

g) Menghitung Nilai Eror 

Parameter kesalahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan 

MSE (Mean Square Error) dan MAPE 

(MeanAbsolutePercentageError). Nilai eror 

yang dihasilkan oleh nilai peramalan dengan 

menggunakan metode Fuzzy Time Series 

Cheng akan didapatkan menggunakan 

persamaan (9). Sehingga nilai eror yang 

dihasilkan adalah yang tertera pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 9. Nilai Eror Menggunakan Metode 

FTSC 

Tahun 
Error 

SE APE 

1966 0,5358 12,4196 

1967 0,6010 13,6721 

1968 0,0745 4,5555 

1969 0,0173 2,0555 

1970 0,0030 0,8013 

. . . 

. . . 

. . . 

2009 0,0697 0,4288 

2010 17,9714 6,3807 

2011 38,7001 8,6017 

2012 0,3953 0,8585 

2013 0,2364 0,6586 

 

Tabel di atas merupakan nilai eror dari 

hasil peramalan menggunakan metode FTSC 

dengan menggunakan jumlah interval sama 

dengan tujuh. Lakukan analisis yang sama 

seperti pada langkah-langkah yang telah 

dilakukan dengan menggunakan jumlah 

interval yang berbeda yaitu 6 hingga 15. 

Setelah nilai peramalan didapatkan dengan 

menggunakan metode FTSC untuk masing-

masing jumlah interval, akan didapatkan nilai 

eror seperti pada tabel 9. Kemudian dilakukan 

analisis variansi (ANOVA) dari nilai eror 

yang didapat untuk mengetahui apakah nilai 

yang dihasilkan adalah sama untuk ke-10 

jumlah interval yang berbeda tersebut atau 

memiliki hasil yang paling sedikit satu jumlah 

interval yang berbeda dengan jumlah interval 

yang lainnya. Nilai yang digunakan sebagai 

pembanding untuk ke-10 jumlah interval 

tersebut adalah nilai eror APE 

(AbsolutePercentageError) dari masing-

masing interval. 

 

 
Gambar 1.Output ANOVA Eror FTSC 

 

Berdasarkan hasil output ANOVA  yang 

diperoleh menggunakan nilai eror untuk 

masing-masing interval, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

tingkat kesalahan sebesar 5% hasil yang 

diperoleh dari ke-10 interval yang di ujikan 

adalah sama. Sehingga interval berapa pun 
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yang digunakan dari ke-10 interval tersebut 

akan diasumsikan bernilai sama.  

 

h) Perbandingan Peramalan dengan 

Metode Fuzzy Time SeriesStevenson& 

Porter 

 

Tabel 9. Nilai Eror Untuk Metode Fuzzy 

Time Series Cheng (FTSC) dan Fuzzy Time 

Series Stevenson & Porter (FTSSP) 

Negara 
MSE MAPE 

FTSC FTSSP FTSC FTSSP 

Indonesia 4,4076 4,6856 5,3869 5,6819 

Singapore 3,3214 4,5362 6,4628 7,1637 

Thailand 2,5133 3,0728 6,5805 7,5467 

Malaysia 1,1699 1,4309 5,6157 6,2652 

Philippine 0,8176 0,9983 5,8598 7,3759 

 

Berdasarkan tabel 9. Di atas, dapat 

diketahui bahwa secara keseluruhan nilai 

MSE dan MAPE terkecil yang diperoleh dari 

ke lima negara dihasilkan oleh metode FTSC 

(Fuzzy Time Series Cheng). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metode FTSC lebih baik 

dibandingkan dengan metode FTSSP jika 

dilihat dari nilai eror yang dihasilkan oleh 

masing-masing metode. 
 

Tabel 10. Nilai Peramalan 

Negara 

Metode 

Peramalan 

Terbaik 

Hasil 

Peramalan 

Tahun 2014 

Indonesia FTSC 73,8102 

Singapore FTSC 65,7166 

Thailand FTSC 50,5484 

Malaysia FTSC 31,2056 

Philippine FTSC 13,6963 

 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

a) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1) Metode peramalan terbaik yang 

diperoleh dari dua peramalan fuzzy Time 

series yaitu fuzzy Time series Cheng dan 

Fuzzy Time seriesstevenson& Porter 

berdasarkan studi kasus yang diangkat 

yaitu konsumsi minyak bumi lima negara 

di Asia Tenggara dengan jumlah 

konsumsi minyak bumi terbesar di Asia 

Tenggara adalah metode Fuzzy Time 

Series Cheng. Parameter kesalahan yang 

digunakan dalam membandingkan kedua 

metode tersebut adalah MSE (Mean 

Square Error) dan MAPE 

(MeanAbsolutePercentageError). 

2) Berdasarkan metode terbaik yang 

diperoleh, maka nilai peramalan 

konsumsi minyak bumi yang dihasilkan 

untuk tahun tahun 2014 adalah untuk 

negara Indonesia sebesar 73,8102 juta 

ton, Singapore sebesar 65,7166 juta ton, 

Thailand sebesar 50,5484 juta ton, 

Malaysia sebesar 31,2056 juta ton dan 

untuk negara Philippine sebesar 13,6963 

juta ton 

 

b) Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1) Bagi pemerintah, dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan dan 

keputusan terkait konsumsi minyak bumi 

yang semakin meningkat, sementara 

cadangan minyak bumi semakin menipis, 

sehingga diperlukan sumber energi yang 

dapat diperbaharui untuk mengatasi 

masalah ini. 

2) Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat 

mengembangkan dan mencari metode 

peramalan yang paling baik dengan 

meminimkan nilai kesalahan (error) 

sekecil mungkin. 
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Abstract 

 

Limited (Ltd.) Company X is one of industries that produce cement types PCC (Portland Composite 

Cement) and OPC (Ordinary Portland Cement). Each types of cement is sold in the form of 

packaging (sack) and bulk. The company wants to create optimal production planning, in order to 

meet any demand and optimize expulsion cost and is expected to maximize revenue. This problem is 

similar to the linear programming, but have many goals, so it can be modeled using a Goal 

Programming. Demand data is assumed as the number of cement were sold, where sales data can be 

obtained after going on sale. Meanwhile, production planning required for the demand data, in case 

the sales data. Therefore we need the process of forecasting demand data is used as one of the 

constraints in the model of Goal Programming. This demand forecasting using linear regression 

techniques, simple average and single exponential smoothing. Goal Programming organized in 

addition to the existing constraints also pay attention to the order of priority objectives to minimize 

the value of variabel deviation. The model is solved using the aplication QMwin32. Completion of 

Goal Programming models provide the information cement production number of each type with 

overachievement or underachievement every constraints and goals that have been set. 

 

Keywords : PCC (Portland Composite Cement), OPC (Ordinary Portland Cement), optimal, 

forecasting, Goal Programming. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan yang menghasilkan suatu 

produk dalam kegiatan produksinya tentu 

mengacu pada suatu rencana produksi yang 

telah disiapkan. Perencanaan produksi pada 

umumnya untuk menentukan banyak barang 

optimal yang akan diproduksi dengan 

memperhatikan berbagai kendala, seperti 

bahan baku, tenaga kerja, permintaan pasar. 

Demikian halnya sebuah  perusahaan (sebut 

PT. X) yang memproduksi dua jenis semen, 

yaitu semen Portland Composite Cement 

(PCC) dan Ordinary Portland Cement (OPC),  

masing-masing dalam bentuk kemasan (zak) 

dan curah, perlu membuat perencanaan 

produksinya. Melalui wawancara diperoleh 

informasi bahwa semen jenis PCC lebih 

diminati daripada jenis OPC, dikarenakan 

harga satuan semen PCC lebih murah 

dibanding semen OPC. 

Perencanaan produksi merupakan 

permasalahan optimasi, sehingga dapat 

diselesaikan menggunakan metode-metode 

optimasi. Pada permasalahan ini akan 

digunakan metode Goal Programming 

mengingat terdapat beberapa tujuan yang 

diharapkan dicapai oleh perusahaan.  Dalam 

perencanaan produksi, data permintaan 

merupakan salah satu komponen/konstrain 

yang berpengaruh. Dalam hal ini data 

permintaan dapat diasumsikan sebagai data 

penjualan, dimana data penjualan tidak tetap 

dan berfluktuasi, sehingga untuk keperluan 

perencanaan produksi perlu dilakukan 

estimasi terhadap data penjualan untuk 

digunakan sebagai data permintaan pada 

periode berikutnya. Dari penerapan metode 

peramalan  Regresi Linear, Single 

Exponential Smoothing (SES) dan Simple 

Average dipilih hasil peramalan terbaik yaitu  

yang memberikan nilai error terkecil.  

Penelitian ini merupakan upaya untuk 

menyusun suatu rencana produksi optimal 

semen PT. X dengan memperhatikan 

keterbatasan atau kendala-kendala yang ada 

serta untuk mencapai beberapa tujuan atau 

target yang ingin dicapai perusahaan,  

mailto:662012002@student.uksw.edu
mailto:662012008@student.uksw.edu
mailto:lina.utomo@yahoo.com
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menggunakan metode Goal Programmimg. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

mendapatkan hasil peramalan penjualan  

terbaik yang akan digunakan sebagai data 

permintaan (pada model Goal Programming) 

melalui pendekatan regresi linear, simple 

average (SA) dan single exponential 

smoothing (SES), mendapatkan penyelesaian 

optimal dari permasalahan perencanaan 

produksi PT. X menggunakan metode  Goal 

Programming, mendapatkan jadwal produksi. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Goal Programming 
Goal Programming pertama kali 

diperkenalkan oleh Charnes dan Cooper 

sekitar tahun 1961. Goal Programming 

merupakan pengembangan atau variasi 

khusus dari Linear Programming. Perbedaan 

antara Linear Programming dan Goal 

Programming terletak pada banyaknya tujuan 

yang ingin dicapai. Model Linear 

Programming mengoptimalkan satu fungsi 

tujuan saja, sedang model Goal Programming 

memperbolehkan lebih dari satu fungsi tujuan 

yang dioptimalkan. Schniederjans & Kwak 

memperkenalkan Goal programming dengan 

konsep prioritas, tujuan-tujuan diurutkan 

menurut prioritas keutamaannya. Tujuan yang 

bersifat rigid atau absolut diletakkan pada 

prioritas pertama, diikuti tujuan lain yang 

mempunyai prioritas urutan berikutnya 

(Ignizio, 1982). Sejalan dengan itu Mulyono 

(2002) juga menyatakan bahwa jika terdapat 

banyak tujuan, prioritas tertinggi dipenuhi 

sedekat mungkin sebelum memikirkan tujuan-

tujuan dengan prioritas yang lebih rendah. 

Tujuan-tujuan pada level yang sama dapat 

pula diberi pembobot untuk membedakan 

tingkat kepentingannya. 

Untuk mengkonstruksi model Goal 

Programming dimasukkannya dua buah 

variabel deviasi pada setiap kendala sasaran 

yang akan diminimumkan nilainya. Variabel 

deviasi ini menyatakan perbedaan pencapaian 

antara hasil yang diperoleh dengan nilai yang 

ditargetkan.  

Bentuk umum model Goal 

Programming, (Ignizio, 2002) yaitu : 

Akan dicari    n21 ,x...,,xxTx   dengan 

tujuan meminimumkan 

   (.(1 PaaTa ,  dan  

memenuhi kendala sasaran :  

iiii bxf  )(    i = 1,2,…,m  

0,, x     

dengan : 

x
T      

:  vektor peubah keputusan 

a
T
 :  vektor pencapaian tujuan, dengan  

(ka = 



kPi

ikiiki uw )( 

   

: 

fungsi tujuan pada prioritas ke-k 

Pk  ialah himpunan subskript 

sasaran-sasaran prioritas ke-k 

P     : banyaknya prioritas 

fi(x) : fungsi tujuan kendala sasaran i 

 bi      : nilai sasaran pada kendala sasaran i 

    : peubah deviasi positif sasaran ke-i, 

kelebihan  pencapaian sasaran ke-i. 

     : peubah deviasi negatif sasaran ke-i, 

kekurangan pencapaian sasaran ke-i. 

wki : faktor pemberat untuk meminimum-

kan i pada prioritas ke-k. 

uki  : faktor pemberat untuk meminimum 

kan i pada prioritas ke-k. 

Model Goal Programming dapat 

diselesaikan dengan metode grafik jika 

banyaknya variabel keputusan kurang dari 3, 

namun jika jumlah variabel keputusan lebih 

dari 2 maka diselesaikan dengan cara 

menerapkan algoritma Squential Linear Goal 

Programming (SLGP) atau Multiphase Linear 

Goal Programming (MLGP) atau 

menggunakan bantuan aplikasi komputer 

yang diperuntukkan mengolah Goal 

Programming (Ignizio, 1982). 

 

2.2  Metode Peramalan 

 2.2.1 Regresi Linear  

   Regresi linear adalah sebuah metode 

statistika yang digunakan untuk membentuk 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo | 
Ruang Seminar UM Purworejo, Sabtu, 9 Mei 2015” 

95 

 

model hubungan antara variabel dependen Y 

dengan satu atau lebih variabel independen X. 

Variabel dependen adalah variabel yang 

nilainya bergantung pada variabel lain, yang 

dalam hal ini adalah variabel independen. 

Sedangkan variabel independen adalah 

variabel yang nilainya tidak bergantung pada 

variabel lain. Setidaknya ada tiga kegunaan 

analisis regresi linear, yaitu untuk tujuan 

deskripsi dari fenomena data atau kasus yang 

sedang diteliti, untuk tujuan kontrol dan untuk 

tujuan prediksi. Pada model regresi terdapat 

koefisien-koefisien yang sebenarnya adalah 

nilai dugaan parameter suatu model regresi 

untuk kondisi yang sebenarnya. Koefisien-

koefisien untuk model regresi merupakan 

suatu nilai rata-rata yang berpeluang terjadi 

pada variabel Y  bila suatu variabel X 

diberikan. Koefisien regresi dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu : 

 Intersep (intercept) 

Intersep adalah titik perpotongan antara 

suatu garis terhadap sumbu Y, merupakan 

nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai 

variabel  X adalah 0. Apabila X tidak 

memberikan kontribusi, maka secara rata-

rata nilai Y adalah sebesar intersep. 

Intersep dipandang sebagai suatu 

konstanta yang memungkinkan munculnya 

koefisien lain pada model regresi. 

 Kemiringan (slope)  

Kemiringan diartikan sebagai suatu 

koefisien regresi untuk variabel  X atau 

nilai yang merepresentasikan besarnya 

kontribusi yang diberikan oleh variabel X 

terhadap Y. Kemiringan dipandang sebagai 

rata-rata pertambahan atau pengurangan 

pada variabel Y untuk setiap perubahan 

atau peningkatan variabel X. 

Metode regresi linear didasarkan atas 

penggunaan analisis pola hubungan antara 

variabel yang akan diperkirakan dengan 

variabel waktu. Bentuk umum dari metode 

regresi linear adalah : 

         

dimana Y adalah variabel dependen, a adalah 

konstanta, b adalah koefisien regresi dan X 

adalah variabel waktu (Assauri, 1980) dan   

merupakan error. Error didefinisikan sebagai 

semua hal yang mungkin mempengaruhi 

variabel dependen Y yang tidak diamati oleh 

peneliti. Untuk mendapatkan nilai a dan b 

maka bisa didapatkan dari rumus berikut : 

  
 

 









22

))((

XXn

YXXYn
b

n

xby
a

 

2.2.2  Simple Average 

 

Metode Simple Average (SA) 

merupakan sebuah metode yang mengambil 

nilai rata-rata dari seluruh data observasi yang 

dikumpulkan dengan tujuan untuk 

meramalkan data di periode waktu yang akan 

datang.  Bentuk umum metode Simple 

Average adalah : 

)...(
1

21 tXXX
T

X   

dimana 

X  = data peramalan yang akan datang 

tX = data observasi pada periode ke-t 

T = jumlah periode observasi 

 

2.2.3 Single Exponential Smoothing 

Single Exponential Smoothing  (SES) 

juga dikenal sebagai Simple Exponential 

Smoothing atau metode penghalusan 

eksponensial sederhana. Smoothing adalah 

mengambil rata-rata dari nilai pada beberapa 

periode untuk menaksir nilai pada suatu 

periode (Subagyo, 1986). Exponential 

Smoothing adalah suatu metode peramalan 

rata-rata bergerak yang melakukan 

pembobotan menurun secara exponential 

terhadap nilai-nilai observasi yang lebih tua 

(Makridakis, 1993). Dalam metode ini 

terdapat satu atau lebih parameter pemulus 

yang ditentukan secara eksplisit dan hasil ini 

menentukan bobot yang dikenakan pada nilai 

observasi. Metode Exponential Smoothing 

(Makridakis, 1999) merupakan prosedur 

perbaikan terus menerus pada peramalan. 

Dalam metode ini diasumsikan data 

berfluktuasi disekitar nilai mean yang tetap, 

tanpa trend atau pola pertumbuhan konsisten. 
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 Bentuk umum dari metode Single 

Exponential Smoothing adalah : 

 ttt FDF )1(1    

dengan : 

1tF = nilai ramalan untuk periode berikutnya 

 = bobot atau konstanta penghalus, bernilai 

antara 0 dan 1 

Dt = permintaan aktual (periode sekarang) 

Ft = nilai ramalan yang telah ditentukan 

sebelumnya (periode sekarang) 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1    Data  

Pembahasan dan analisis difokuskan 

pada data produksi semen PCC dan OPC PT. 

X pada periode Januari hingga Desember 

tahun 2014. Untuk  kepentingan perusahaan, 

satuan harga yang digunakan pada data biaya 

sudah dikonversi secara proporsional dan 

valid, sehingga setara dengan harga 

sebenarnya dan diberi satuan pengukuran 

yaitu, satuan-harga/ton. 

Tabel 1. Data Produksi Tahun 2014 (ton) 

Periode 
Zak Curah 

PCC OPC PCC OPC 

Januari 775.081 80.377 34.700 5.483 

Febuari 776.135 82.716 33.564 5.682 

Maret 777.011 81.314 36.745 5.595 

April 776.871 81.022 35.011 5.598 

Mei 678.934 81.216 34.355 5.560 

Juni 791.010 80.448 34.956 5.557 

Juli 776.543 80.129 35.067 5.554 

Agustus 778.013 81.105 34.890 5.591 

September 777.965 80.322 35.114 5.681 

Oktober 787.012 82.058 34.478 5.252 

November 776.100 82.833 37.010 4.989 

Desember 776.128 81391 34.739 5.692 

Tabel 2. Data Biaya Produksi dan Harga Jual 

(satuan-harga/ton) 

No Nama 

Produk 

Biaya 

Produksi 

Harga 

Jual 

1 PCC Zak 15 24 

2 PCC Curah 14 23 

3 OPC Zak 158 243 

4 OPC Curah 104 140 

3.2 Langkah-langkah penelitian 

1. Pengambilan dan pengumpulan data.  

Data yang diambil adalah data 

sekunder. 

2. Persiapan data. Dengan menggunakan 

data penjualan Januari – Desember 

2014 (Tabel 1) dilakukan peramalan 

untuk menentukan perkiraan penjualan 

pada bulan Januari 2015. Hasil 

peramalan menggunakan metode 

regresi linear, simple average (SA) dan 

single exponential smoothing (SES), 

ternyata hasil peramalan dengan 

Regresi Linear memberikan hasil 

terbaik berdasarkan nilai error, MAPE, 

yang terkecil. Hasil peramalan 

penjualan pada Januari 2015 seperti 

tersaji pada Tabel 3. Hasil peramalan 

ini akan digunakan sebagai data 

permintaan dalam model Goal 

Programming. 

Tabel 3. Nilai Permintaan Januari 2015 

Hasil Peramalan (ton). 

No. Nama Produk Permintaan  

1 PCC Zak  778.963 

2 PCC Curah  35.457 

3 OPC Zak  81.546 

4 OPC Curah  5.387 

3. Penyusunan model Goal Programming. 

4. Pengolahan data untuk mendapatkan 

penyelesaian optimal model Goal 

Programming. 

5. Pembahasan dan pengambilan 

simpulan. 

 

3.3 Model Goal Programming 

Permasalahan Produksi PT. X 

Akan ditentukan banyaknya produksi 

setiap jenis semen untuk Januari 2015, 

dengan memperhatikan urutan prioritas tujuan 

dengan nilai sasaran/target sebagai berikut : 

(1) memaksimumkan jumlah produksi dengan 

target minimum produksi rata-rata bulanan 

pada tahun 2014 dengan lebih mengutamakan 

semen jenis curah , (2) memaksimumkan 

pendapatan dengan target minimum rata-rata 

pendapatan bulanan pada tahun 2014, (3) 

meminimumkan biaya produksi dengan target  

pengeluaran terbesar biaya produksi bulanan 

terbanyak pada tahun 2014, (4) terpenuhinya 

permintaan pasar dengan target minimum 

seperti hasil peramalan penjualan. Variabel 

keputusan darimodel permasalahan di atas, 

yaitu : 
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X1 =  jumlah produksi jenis semen PCC Zak 

(ton) ,  

X2   = jumlah produksi jenis semen PCC 

Curah (ton),  

X3 = jumlah produksi jenis semen OPC Zak 

(ton),  

X4  = jumlah produksi jenis semen OPC 

Curah (ton).  

Kendala sasaran : 

Prioritas-1 : memaksimumkan produksi 

          770.567 

        35.052 

         81.244 

            5.520 

meminimumkan : a1 =            
   

Prioritas-2 : memaksimumkan pendapatan 

                        

        40.108.264 

meminimumkan : a2 =  

Prioritas-3 : meminimumkan biaya 

                        

        25.506.736 

meminimumkan : a3 =  

Prioritas-4 : terpenuhinya permintaan pasar 

                

              

              

               

meminimumkan : a4 =           
    

Fungsi pencapaian tujuan : meminimumkan  

a = (           ) 

Model Goal Programming di atas 

diselesaikan menggunakan aplikasi komputer 

QMWin 3.2. untuk mendapatkan 

penyelesaian optimal. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Goal Programming mengupayakan 

pemenuhan semua tujuan dan kendala-

kendala yang ada dengan memberikan 

penyelesaian yang sedekat mungkin dengan 

target yang ditentukan. Perbedaan pencapaian 

dari target yang ditentukan dinyatakan oleh 

nilai-nilai  dan  pada setiap kendala 

sasaran. 

Hasil pengolahan data menggunakan 

aplikasi QMWin32. memberikan 

penyelesaian seperti pada Tabel 4. dan  nilai 

variabel deviasi pada Tabel 5. 

Tabel 4. Penyelesaian Optimal Model 

Var.Kep. Penyelesaian Optimal 

X1 778. 963 

X2 35.457 

X3 82.402 

X4 5.520 

 

Mengevaluasi penyelesaian optimum 

pada Tabel 4., dapat dijelaskan bahwa nilai 

variabel keputusan untuk semua jenis semen 

ternyata dapat memenuhi semua kendala 

sasaran dan tujuan. Peminimuman fungsi 

pencapaian tujuan terpenuhi, yaitu  a = (0, 0, 

0, 0). Nilai variabel deviasi setiap kendala 

sasaran tersaji pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai Variabel Deviasi (ton) 

Kendala 

ke- i 
i i Keterangan 

1 
8.396 0 

Terpenuhi dan 

melebihi target 

2 
405 0 

Terpenuhi dan 

melebihi target 

3 
1158 0 

Terpenuhi dan 

melebihi target 

4 
0 0 

Terpenuhi dan 

tepat 

5 
198.845 0 

Terpenuhi dan 

melebihi target 

6 

0 193.238 

Terpenuhi dan 

kurang dari 

target 

7 0 0 Terpenuhi dan 
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tepat 

8 
0 0 

Terpenuhi dan 

tepat 

9 
856 0 

Terpenuhi dan 

melebihi target 

10 
133 0 

Terpenuhi dan 

melebihi target 

Prioritas-1 yaitu memaksimumkan 

jumlah produksi dengan target minimum 

produksi rata-rata bulanan pada tahun 2014 

dengan lebih mengutamakan semen jenis 

curah, ternyata untuk semen PCC zak 

penyelesaian optimal adalah 778. 963 ton 

terdapat kelebihan pencapaian  sebesar  8.396 

ton;  PCC Curah penyelesaian optimal sebesar 

35.457 ton terdapat kelebihan pencapaian 

sebesar 405 ton; OPC Zak penyelesaian 

optimal sebesar 82.402 ton terdapat kelebihan 

pencapaian sebesar 1.158 ton; OPC Curah 

penyelesaian optimal sebesar 5.520 ton tidak 

terdapat kelebihan/kekurangan pencapaian 

sebesar.  

Prioritas-2 yaitu memaksimumkan  

pendapatan dengan target minimum rata-rata 

pendapatan bulanan pada tahun 2014, yaitu 

40.108.264 harga-satuan , diperoleh hasil 

optimal sebesar 40.307.109 harga-satuan, 

berarti terdapat kelebihan pendapatan sebesar  

198.845 satuan-harga.  

Pada prioritas ke-3 yaitu,  

meminimumkan biaya produksi dengan target 

maksimal rata-rata biaya produksi bulanan 

pada tahun 2014, yaitu 25.506.736 satuan-

harga, diperoleh biaya optimal sebesar 

25.313.498  satuan-harga, berarti terdapat 

penghematan biaya sebesar 193.238 satuan-

harga. Prioritas-4 yaitu, terpenuhinya 

permintaan pasar dengan target minimum 

seperti hasil peramalan penjualan, ternyata 

penyelesaian optimal untuk semen PCC zak 

dan PCC Curah dapat tepat terpenuhi sesuai 

target, sedang untuk OPC Zak terdapat 

kelebihan produksi sebesar 856 ton dan 

semen OPC curah sebesar 133 ton. 

penyelesaian optimal adalah 778. 963 ton  

Berdasarkan pembahasan di atas , maka 

penyelesaian optimal model pada 

permasalahan ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk perencanaan produksi 

semen pada bulan Januari 2015, yaitu untuk 

semen PCC zak sebesar  778. 963 ton, semen 

PCC curah sebesar 35.457 ton, semen OPC 

zak sebesar 82.402 ton dan semen OPC curah 

sebesar 5.520 ton.  

Dalam penelitian ini belum diperoleh 

data real bulan Januari 2015. Jika diperoleh 

data produksi dan biaya pada bulan Januari 

2015, maka hasil penyelesaian optimal dapat 

dibandingkan dengan data real sehingga dapat 

disimpulkan sejauh mana perencanaan 

produksi dengan model Goal Programming 

ini berkontribusi terhadap perencanaan real.  

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan hasil penyelesaian optimal, maka 

dapat dirumuskan simpulan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menentukan nilai sasaran/target  

pada kendala-kendala sasaran (misal 

penjualan/permintaan, pendapatan, 

biaya) dapat digunakan metode 

peramalan yang sesuai. 

2. Penyelsaian optimal dapat memenuhi 

semua tujuan dan target yang ingin 

dicapai oleh perusahaan. 

3. Penyelesaian optimal untuk masing-

masing jenis semen yaitu, semen PCC 

Zak sebesar 778. 963  ton, PCC Curah 

35.457  ton, OPC Zak 82.402 ton dan 

OPC Curah 5.520 ton. Penyelesaian 

optimal ini dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan dalam perencanaan 

produksi bulan Januari. 
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Abstrak 

 

Kegiatan pembelajaran dengan bantuan komputer atau lebih dikenal sebagai  Computer Based 

Instruction (CBI) merupakan istilah umum untuk segala kegiatan  belajar yang menggunakan 

komputer, baik sebagian maupun secara keseluruhan.Terdapat berbagai sebutan untuk media 

pembelajaran berbasis komputer seperti CAI (Computer Assited Instruction), MPI (Multimedia 

Pembelajaran Interaktif), software pembelajaran mandiri, media presentasi berbantuan komputer, 

dll. Setiap penyebutan tentu saja mempu-nyai karakteristik khusus sesuai dengan yang dimaksudkan 

oleh pengembangnya. Sebuah Storyboard Media Pembelajaran Berbasis Multimedia dapat 

digunakan dalam antarmuka grafik pengguna untuk rancangan rencana desain sebuah website atau 

proyek interaktif sebagaimana alat visual untuk perencanaan isi. Sebaliknya, sebuah site map (peta) 

atau flow chart (diagram alur) dapat lebih bagus digunakan untuk merencanakan arsitektur 

informasi, navigasi, links, organisasi dan pengalaman pengguna, terutama urutan kejadian yang 

susah diramalkan atau pertukaran audiovisual kejadian menjadi kepentingan desain yang belum 

menyeluruh. Salah satu keuntungan menggunakan Storyboard adalah dapat membuat pengguna 

untuk mengalami perubahan dalam alur cerita untuk memicu reaksi atau ketertarikan yang lebih 

dalam. 

 

Kata Kunci : Model Storyboard, Media Pembelajaran, Multimedia 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan pembelajaran dengan 

bantuan komputer atau lebih dikenal sebagai  

Computer Based Instruction ( CBI ) 

merupakan istilah umum untuk segala 

kegiatan  belajar yang menggunakan 

komputer, baik sebagian maupun secara 

keseluruhan.  Pembelajaran Berbasis 

Komputer (CBI) adalah sebuah konsep baru 

yang sampai saat  ini banyak jenis desain dan 

implementasinya, tentunya dalam dunia 

pendidikan dan  pembelajaran. Kondisi ini 

muncul sebagai wujud nyata dari globalisasi 

Teknologi  Informasi dan Komunikasi. 

Dewasa ini, CBI telah berkembang menjadi 

berbagai model  dimulai dari CAI ( Computer 

Assisted Instruction ), kemudian mengalami 

perbaikan  menjadi ICAI ( Intelligent 

Computer Assisted Instruction ), dengan dasar 

orientasi  aktifitas yang berbeda muncul pula 

CAL (Computer Assisted Learning ), CBL 

(Computer Based Learning ), CAPA ( 

Computer Assisted Personalized Assigment ), 

dan   ITS ( Intelligent Tutoring System ). 

Sangat penting bagi seorang 

pengembang multimedia pembelajaran untuk 

mengetahui makna dari istilah-istilah seperti 

CAI, CAL dan CBL. Pemahaman akan 

istilah-istilah ini penting dalam menentukan 

paket mana yang akan dikembangkan dan 

instruksi macam apa yang akan diberikan. 

CAI, secara umum, bermakna instruksi 

pembelajaran dengan bantuan komputer yang 

memiliki karakteristik yang khas : 

menekankan belajar mandiri, interaktif, dan 

menyediakan bimbingan (Steinberg, 1991) 

CAL memiliki arti dan karakteristik 

yang senada dengan CAI (Rieber, 2000). 

Sekalipun di sini CAI atau CAL menekankan 

belajar mandiri hal ini tidak serta merta 

menunjukkan bahwa CAI atau CAL 

merupakan suatu medium utama dalam 

pembelajaran. Pada kenyataannya CAI atau 

CAL lebih banyak berfungsi sebagai medium 

pengayaan (enrichment) bagi medium utama, 

baik medium utama tersebut adalah guru yang 

mengajar di depan kelas atau buku pelajaran 

utama yang wajib dibaca oleh siswa. 

Sementara CBL , sesuai dengan namanya, 

menunjukkan bahwa komputer dipakai 

sebagai medium utama dalam memberikan 

pembelajaran. Pada CBL sebagian besar 

mailto:nurhadiw@gmail.com
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kandungan dari pembelajaran (the bulk of the 

content) memang disampaikan melalui 

medium komputer (Rieber, ibid). CBL, 

misalnya, cocok diberikan pada kasus 

pendidikan jarak jauh. Perbedaan arti dari 

CAI, CAL dan CBL ini tentu saja 

mempengaruhi desain instruksional yang 

dirancang bagi paket-paket tersebut. 

 

 
Gambar 1. Bagan Pembelajaran Berbantuan 

komputer 

Multimedia Interaktif merupakan alat atau 

sarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode,  batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi/subkompetensi materi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya. Untuk memproduksi 

multimedia pembelajaran seorang 

pengembang dapat menggunakan bahasa 

pemrograman komputer (seperti C/C++, 

Visual Basic, Java atau Python, dll)  secara 

langsung atau menggunakan suatu perangkat 

lunak yang memang dirancang untuk 

membuat multimedia interaktif (seperti 

ToolBox, Authorware, Flash, Director, dll). 

Bagi pengembang yang  expert menggunakan 

bahasa pemrograman secara langsung 

mungkin memberikan keleluasaan akan  

tetapi untuk pengembangan yang cepat (rapid 

development) menggunakan bahasa 

pemrograman  secara langsung jelas bukan 

pilihan yang tepat. Untuk memproduksi suatu 

multimedia jelas  diperlukan library-library1 

tertentu untuk menjalankan audio, animasi, 

atau video. Belum lagi pemrogam juga 

membutuhkan GUI (Graphical User 

Interface)2 untuk menampilkan materi dari  

program. Program multimedia tanpa GUI 

tentu saja bukan suatu program multimedia ! 

Menggunakan bahasa C/C++ yang tanpa 

disertai library khusus dan GUI jelas 

merupakan pekerjaan yang berat dan lama, 

dan hanya orang-orang dengan keahlian 

tingkat tinggi yang mampu melakukannya. 

Untungnya  bahasa-bahasa seperti Visual 

Basic, Java atau Python telah menyediakan 

berbagai library yang kaya  dan GUI yang 

lengkap. Tetapi sekali lagi, hal ini 

membutuhkan keahlian khusus dan 

pengalaman yang lama untuk memrogram 

suatu aplikasi multimedia. 

 

2. MULTIMEDIA INTERAKTIF 

Multimedia interaktif adalah 

pemanfaatan komputer untuk 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 

bergerak ( video dan  animasi ) menjadi satu 

kesatuan dengan link dan  tool yang tepat 

sehingga  memungkinkan pemakai 

multimedia dapat melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi,  dan berkomunikasi 

(Hoffester,2001). Interaktif berarti bersifat 

saling mempengaruhi. Artinya antara 

pengguna (user) dan media (program) ada 

hubungan timbal balik, user memberikan 

respon terhadap permintaan/tampilan media 

(program), kemudian dilanjutkan dengan 

penyajian informasi/konsep berikutnya yang 

disajikan oleh media (program) tersebut. User 

harus berperan aktif dalam pembelajaran 

berbantuan komputer ini.  

Multimedia yang umumnya dikenal 

dewasa ini adalah berbagai macam kombinasi 

grafis, teks, suara, video, dan animasi. 

Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan 

yang secara bersama-sama menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pelajaran. Konsep 

penggabungan ini dengan sendirinya 

memerlukan beberapa jenis peralatan 

perangkat keras yang masing-masing tetap 

menjalankan fungsi utamanya sebagaimana 

biasanya, dan komputer merupakan 

pengendali seluruh peralatan itu. Multimedia 

bertujuan untuk menyajikan informasi dalam 

bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah 

dimengerti, dan jelas. Multimedia berbasis 

komputer ini sangat menjanjikan untuk 

penggunannya dalam bidang pendidikan.  

Pembelajaran yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi atau 

menggunakan multimedia disebut dengan 

media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif. Penggunaan media pembelajaran 

ini dimaksudkan  untuk membantu dosen 

http://walangkramat.files.wordpress.com/2010/01/pbk.jpeg
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dalam penyampaian materi dan juga 

membantu mahasiswa dalam memahami 

materi yang diajarkan. Selain itu muatan 

materi pelajaran dapat dimodifikasi menjadi 

lebih   menarik dan mudah dipahami, tujuan 

materi yang sulit akan menjadi mudah, 

suasana  belajar yang menegangkan menjadi 

menyenangkan. Dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia dapat 

memadukan media-media dalam proses 

pembelajaran, maka proses pembelajaran 

akan berkembang dengan baik, sehingga  

membantu dosen/guru menciptakan pola 

penyajian yang interaktif. Multimedia 

interaktif  merupakan kombinasi berbagai 

media dari komputer, video, audio, gambar 

dan teks.  

Keuntungan dan kelebihan 

menggunakan multimedia interaktif dalam 

pembelajaran  diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

 Sistem pembelajaran lebih inovatif dan 

interaktif. 

 Pengajar akan selalu dituntut untuk 

kreatif inovatif dalam mencari terobosan  

pembelajaran. 

 Mampu menggabungkan antara teks, 

gambar, audio, musik, animasi gambar 

atau  video dalam satu kesatuan yang 

saling mendukung guna tercapainya 

tujuan  pembelajaran. 

 Menambah motivasi pembelajar selama 

proses belajar mengajar hingga 

didapatkan  tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  

 Mampu menvisualisasikan materi yang 

selama ini sulit untuk diterangkan hanya  

sekedar dengan penjelasan atau alat 

peraga yang konvensional. 

 Melatih pembelajar lebih mandiri dalam 

mendapatkan ilmu pengetahuan. 

 

3. TAHAPAN PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS MULTIMEDIA  

Menurut Luther (1994), pengembangan 

Pembelajaran Berbantuan Komputer berbasis 

multimedia meliputi tahap-tahap:  

1.  Konsep (Concept)  

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi 

perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari 

tahap pengamatan pada penelitian awal.  

2. Rancangan (Design)  

Dalam tahap ini dibuat desain visual 

tampilan screen, interface, script atau cerita, 

storyboard dan struktur navigasi.  

Tahap disain multimedia sering 

melibatkan kegiatan: 

 Pembuatan Bagan Alir (Flow Chart), 

yaitu menggambarkan struktur aplikasi 

multimedia yang disarankan. 

 Pembuatan Storyboard, yaitu pemetaan 

elemen-elemen atau bahan (material) 

multimedia pada setiap layar aplikasi 

multimedia. 

Cara menentukan urutan atau hubungan 

dalam merancang Bagan Alir (Flow Chart) 

atau Peta Konsep: 

 Mengikuti hirarki alami materi. 

 Berdasarkan minat pengguna. 

 Dari yang sudah dikenal sampai yang 

belum dikenal. 

 Dari yang konkret sampai yang abstrak. 

 Dari yang umum sampai yang spesifik. 

 Berdasarkan pertimbangan topik 

pembahasan. 

 Secara kronologis didasarkan pada 

pemakaian atau kinerja. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika 

mengembangkan bagan alir meliputi: 

 Apakah semua bidang isi yang 

dibutuhkan telah dimasukkan ? 

 Apakah semua hubungan di antara 

modul telah dimasukkan ? 

 Apakah maksud struktur akan menjadi 

jelas bagi tim pengembang dan pengguna 

? 

Bagan Alir digambarkan menggunakan 

simbol-simbol bagan alir pemrograman atau 

dengan simbol yang ditentukan sendiri. 

Perancangan Antarmuka Pemakai: 

 Graphics Designer merancang antarmuka 

pemakai berdasarkan storyboard. 

 Antarmuka pemakai harus:Menggapai 

“look and feel” dari organisasi klien, 

Memproyeksikan “mood” yang sesuai 

bagai pemakai, Tidak boleh lebih kuat 

daripada pesan yang ingin disampaikan, 

tetapi harus mendukung pesannya. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

perancangan antar pemakai: 

 Metafora yang digunakan. 

 Estetika 

 Navigasi 

 Piranti interaksi yang digunakan. 

 Tata letak, warna, font. 
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 Kendali (tombol-tombol): 

penempatannya, ukurannya, dan 

bagaimana pengguna tahu tombol dapat 

dipilih atau telah dipilih. 

 Bilamana kursor berubah bentuk. 

 

4.  STORYBOARD 

Storyboard visualisasi ide dari 

aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat 

memberikan  gambaran dari aplikasi yang 

akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan 

juga visual script yang akan dijadikan outline 

dari sebuah proyek,  ditampilkan shot by shot 

yang biasa disebut dengan  istilah scene. 

Storyboard sekarang lebih banyak 

digunakan untuk membuat kerangka 

pembuatan websites dan proyek media 

interaktif lainnya seperti iklan, film 

pendek,games, media pembelajaran interaktif 

ketika dalam tahap perancangan/desain. Baru-

baru ini istilah “Storyboard” telah digunakan 

dibidang pengembangan web, pengembangan 

perangkat lunak dan perancangan instruksi 

untuk mempresentasikan dan menjelaskan 

kejadian interaktif seperti suara dan gerakan 

biasanya pada antarmuka pengguna, halaman 

elektronik dan layar presentasi. Sebuah 

Storyboard media interaktif dapat digunakan 

dalam antarmuka grafik pengguna untuk 

rancangan rencana desain sebuah website atau 

proyek interaktif sebagaimana alat visual 

untuk perencanaan isi. Sebaliknya, sebuah 

site map (peta) atau flow chart (diagram alur) 

dapat lebih bagus digunakan untuk 

merencanakan arsitektur informasi, navigasi, 

links, organisasi dan pengalaman pengguna, 

terutama urutan kejadian yang susah 

diramalkan atau pertukaran audiovisual 

kejadian menjadi kepentingan desain yang 

belum menyeluruh 

 Salah satu keuntungan menggunakan 

Storyboard adalah dapat membuat pengguna 

untuk mengalami perubahan dalam alur cerita 

untuk memicu reaksi atau ketertarikan yang 

lebih dalam. Kilas balik, secara cepat menjadi 

hasil dari pengaturan Storyboard secara 

kronologis untuk membangun rasa penasaran 

dan ketertarikan.  

 Seorang pembuat Storyboard harus 

mampu menceritakan sebuah cerita yang 

bagus. Untuk mencapainya, mereka harus 

mengetahui berbagai film, dengan pengertian 

tampilan yang bagus, komposisi, gambaran 

berurut dan editing. Mereka harus mampu 

untuk bekerja secara sendiri atau dalam 

sebuah bagian tiam. Mereka harus mampu 

menerima arahan dan juga bersiap membuat 

perubahan terhadap hasil kerja mereka. 

Untuk proyek tertentu, pembuat Storyboard 

memerlukan ketrampilan menggambar yang 

bagus dan kemampuan beradaptasi terhadap 

gaya yang bermacam. Mereka harus mampu 

untuk mengikuti desain yang telah 

dikeluarkan dan menghasilkan kerja 

konsisten, yang digambar pada model. 

 

5.  MEMBUAT STORYBOARD 

 Sebelum membuat Storyboard, 

disarankan untuk membuat cakupan 

Storyboard terlebih dahulu dalam bentuk 

rincian naskah yang kemudian akan 

dituangkan detail grafik dan visual untuk 

mempertegas dan memperjelas tema. Batasan 

produksi terakhir akan dijelaskan supaya 

sesuai dengan jenis produksi yang ditentukan, 

misalnya Storyboard akan digunakan untuk 

film, iklan, kartun ataupun video lain.  

 Untuk mempermudah membuat 

proyek, maka harus dibuat sebuah rencana 

kasar sebagai dasar pelaksanaan. Outline 

dijabarkan dengan membuat point-point 

pekerjaan yang berfungsi membantu untuk 

mengidentifikasi material apa saja yang harus 

dibuat, didapatkan, atau disusun supaya 

pekerjaan dapat berjalan. Dengan 

menggunakan outline saja sebenarnya sudah 

cukup untuk memulai tahapan pelaksanaan 

produksi, tetapi dalam berbagai model proyek 

video, seperti iklan televisi, company profile, 

sinetron, drama televisi, film cerita dan film 

animasi tetap membutuhkan skenario formal 

yang berisi dialog, narasi, catatan tentang 

setting lokasi, action, lighting, sudut dan 

pergerakan kamera, sound atmosfir, dan lain 

sebagainya.. Penggunaan Storyboard jelas 

akan mempermudah pelaksanaan dalam 

proses produksi nantinya. 

 Format apapun yang dipilih untuk 

Storyboard, informasi berikut harus 

dicantumkan: 

1. Sketsa atau gambaran layar, halaman 

atau frame. 

2. Warna, penempatan dan ukuran grafik, 

jika perlu 

3. Teks asli, jika ditampilkan pada halaman 

atau layar 
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4. Warna, ukuran dan tipe font  jika ada 

teks 

5. Narasi jika ada 

6. Animasi jika ada 

7. Video, jika ada 

8. Audio, jika ada 

9. Interaksi dengan penonton, jika ada 

10.  Dan hal-hal yang perlu diketahui oleh 

staf produksi 

 

Daftar cek Storyboard : 

 Harus ada Storyboard untuk tiap 

halaman, layar atau frame.  

 Tiap Storyboard harus dinomori. 

 Setiap detail yang berhubungan (warna, 

grafik, suara, tulisan, interativitas, visual 

dicantumkan). 

 Setiap teks atau narasi dimasukkan dan 

diperiksa sesuai dengan nomor 

Storyboard yang berhubungan. 

 Setiap anggota produksi harus 

mempunyai salinan atau akses yang 

mudah ke Storyboard. 

Jangan beranggapan bahwa 

Storyboard itu hal yang susah, bahkan point-

point saja asalkan bisa memberi desain besar 

bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari 

cukup. Cara membuatnya juga cukup dengan 

software pengolah kata maupun spreadsheet 

yang kita kuasai, tidak perlu muluk-muluk 

menggunakan aplikasi pembuat Storyboard 

professional. Beberapa alasan mengapa 

menggunakan Storyboard: 

1. Storyboard harus dibuat sebelum tim 

membuat animasi 

2. Storyboard digunakan untuk 

mengingatkan animator 

3. Storyboard  dibuat untuk memudahkan  

membaca cerita 

Storyboard digunakan untuk: 

 Memungkinkan tim dan klien 

(pengguna) memeriksa, menyetujui, dan 

meningkatkan rancangan. 

 Menjadi panduan bagi programmer dan 

graphics designer. 

 Mengetahui elemen (material) 

multimedia yang dipakai. 

 Menjaga konsistensi di sepanjang 

aplikasi multimedia. 

 Memungkinkan rancangan 

diimplentasikan pada platform yang 

berbeda, karena storyboard bersifat 

platform independent. 

Storyboard perlu mengandung: 

 Nama aplikasi (program) atau modul dan 

nomor halaman atau nomor layar. 

 Gambar sketsa layar atau halaman 

beserta rincian objek-objek yang ada 

pada layar, meliputi: Teks, Gambar, 

Animasi, Audio, Narasi, Video, Warna, 

penempatan, ukuran gambar, jika 

penting, Warna dan font dari teks. 

 Interaksi: pencabangan dan aksi-aksi 

lainnya (tombol). 

Yang perlu diperhatikan dalam 

membuat storyboard: 

 Storyboard dapat digambar dengan 

tangan, tidak perlu bagus dilihat asalkan 

cukup jelas sebagai panduan bagi 

anggota tim proyek lainnya. 

 Tersedia storyboard untuk setiap layar 

atau halaman. 

 Semua rincian yang penting harus 

ditunjukkan. 

 Teks dan narasi dapat sangat panjang, 

karena itu boleh ditulis pada lembar 

terpisah (script document) asalkan 

disertai dengan nomor layar storyboard 

yang jelas. 

Setiap anggota tim produksi mempunyai 

salinan storyboard atau dapat mengakses 

storyboard dengan mudah. 

 

6. MODEL MULTIMEDIA INTERAKTIF 

Bentuk-bentuk pemanfaatan model-

model multimedia interaktif berbasis 

komputer dalam pembelajaran dapat berupa 

drill, tutorial, simulation, dan games 

(Rusman,2005). Pada dasarnya salah satu 

tujuan pembelajaran dengan multimedia 

interaktif adalah sedapat mungkin 

menggantikan dan atau melengkapi serta 

mendukung unsur-unsur: tujuan, materi, 

metode, dan alat penilaian yang ada dalam 

proses belajar mengajar dalam system 

pendidikan konvensional yang biasa kita 

lakukan.  

Menurut Nandi, (2006) terdapat 

model-model multimedia interaktif, yaitu : 

a. Model Drills 

Model drills merupakan salah satu 

bentuk model pembelajaran interaktif berbasis 

komputer (CBI) yang bertujuan memberikan 

pengalaman belajar yang lebih kongret  

melalui penyedian latihan-latihan soal untuk 

menguji penampilan siswa melalui  kecepatan 
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menyelesaikan latihan soal yang diberikan 

program Secara umum tahapan materi model 

drill adalah sebagai berikut : 

 Penyajian masalah-masalah dalam 

bentuk latihan soal pada tingkat tertentu 

dari penampilan siswa. 

 Siswa mengerjakan latihan soal. 

 Program merekam penampilan siswa, 

mengevaluasi kemudian memberikan 

umpan balik. 

 Jika jawaban yang diberikan benar 

program menyajikan soal selanjutnya 

dan jika jawaban salah progaram 

menyedian fasilitas untuk mengulang 

latihan atau remediation , yang dapat 

diberikan secra parsial atau pada akhir 

keseluruhan soal. 

b. Model Tutorial 

Model tutorial merupakan program 

pembelajaran interaktif yang digunakan 

dalam PBM dengan menggunakan perangkat 

lunak atau software berupa program komputer 

berisi  materi pelajaran. Secara sederhana 

pola-pola pengoperasian komputer sebagai 

instruktur pada model tutorial ini yaitu: 

 Komputer menyajikan materi. 

 Siswa memberikan respon. 

 Respon siswa dievaluasi oleh komputer 

dengan orientasi pada arah siswa dalam 

menempuh prestasi berikutnya. 

 Melanjutkan atau mengulangi tahapan 

sebelumya. 

Tutorial dalam program pembelajaran 

multimedia interaktif ditujukan sebagai 

pengganti manusia sebagi instruktur secara 

langsung pada kenyataanya, diberiak berupa 

teks  atau grafik pada layar yang telah 

menyediakan poin-poin pertanyaan atau 

permasalahan. 

c. Metode Simulasi 

Model simulasipada dasarnya 

merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang bertujuan memberikan pengalam secara 

kongkret melaui penciptaan tiruan-tiruan 

bentuk pengalaman yang mendekati suasana 

pengalaman yang mendekati suasana 

sebenarnyadan berlangsung dalam suasana 

yang tanpa resiko. Model simulasi terbagi 

dalam empat kategori, yaitu : fisik, situasi, 

prosedur, dan proses. Secara umum tahapan 

materi model simulasi adalah sebagai berikut 

: pengenalan, penyajian, informasi, (simulasi 

1, simulasi 2, dst), pertanyaan dan respon 

jawaban, penilaian respon, pemberian 

feedback tentang respon, pengulangan, 

segmen pengaturan pengajaran, dan penutup. 

d. Model Instructional Games 

Model Instructional Games 

merupakan salah satu metode dalam 

pembelajaran  dengan multimedia interaktif 

yang berbasis kompute. Tujuan Model 

Instructional Games adalah untuk 

menyediakan suasana/lingkungan yang 

memberikan fasilitas belajar yangb 

menambah kemampuan siswa. Model 

Instructional Games tidak perlu menirukan 

realita namundapat memiliki karakter yang 

menyediakan tantangan yang menyenangkan 

bagi siswa. Model Instructional Games sebagi 

pembangkit motivasi dengan memunculkan 

cara berkompetisi untuk mencapai sesuatu. 

 

7. MODEL EVALUASI MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

Lee dan Owens, (2004)  membagi 

evaluasi menjadi empat tingkatan, yaitu: 

1. Reaksi (reaction) 

Untuk mengetahui tanggapan dari 

peserta terhadap aktivitas yang yang telah 

dilakukan, sehingga dapat memperbaiki  

aktivitas berikutnya. 

2. Pengetahuan (knowledge) 

Untuk mengukur tingkat pencapaian 

yang berhubungan dengan tingkatan isi dan 

ketrampilan dari aktivitas yang telah 

dilakukan. 

3. Kinerja (performance) 

Mengukur perubahan perilaku atau sikap 

sebagai hasil dari pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperoleh selama aktivitas 

berlangsung. 

4. Dampak (impact) 

Mengukur dampak yang menjadi 

keuntungan dari aktivitas yang telah 

dilakukan.  

Untuk melakukan evaluasi 

multimedia pembelajaran, ada beberapa 

langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tujuan evalusi (purpose of evaluation) 

2. Strategi evaluasi (evaluation starategy) 

3. Rencana evaluasi (evaluation plan) 

4. Pengukuran validitas (measures of 

validity) 

5. Pengembangan instrumen (instrument 

development) 
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6. Analisis dan pengumpulan data 

(collecting and analyzing data) 

Alessi dan Trollip (1991) 

mengemukankan bahwa untuk mengevaluasi 

multimedia pembelajaran, dilakukan dengan 

cara: 

1. Evaluasi formatif (formatif evaluation) 

Dalam evaluasi formatif, ada tiga hal 

yang perlu dilakukan yaitu: 

 Ongoing evaluation 

evaluasi yang dilakukan secara terus 

menerus selama proses 

pengembangan berlangsung. 

Dilakukan pada tahap awal, tengah, 

dan akhir pengembangan. 

 Alpha testing 

Untuk pengujian alpha, dilakukan 

oleh ahli materi dan ahli media, juga 

bisa dilakukan oleh siswa yang 

mempunyai kompetensi untuk 

melakukan evaluasi terhadap produk 

yang dibuat. Hasil dari evaluasi yang 

telah dilakukan sebagai dasar untuk 

melakukan revisi pertama. 

 Beta testing 

Untuk pengujian beta, dilakukan pada 

siswa yang memiliki kemampuan 

rendah, sedang, dan tinggi. Dalam uji 

beta ini bisa dilakukan pada siswa 

minimal 3 orang atau kelipatannya. 

Hasilnya untuk melakukan revisi 

akhir.  

2. Evaluasi sumatif (sumatif evaluation) 

Dalam evaluasi sumatif, dilakukan 

terhadap siswa dan lingkungannya. 

Evaluasi sumatif  dilakukan untuk 

mengukur efektivitas pembelajaran 
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BlooBIS adalah sebuah aplikasi berbasis web yang akan membantu lembaga penyedia darah di 

Indonesia yaitu PMI untuk bekerja lebih cepat dan terintegrasi. PMI dalam rencana investasi dalam 

penerapan aplikasi ini adalah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan darah pada Unit Donor 

Darah dan Unit Transfusi Darah agar dapat terintegrasi, efisien dan memenuhi ekspektasi 

masyarakat.  Sebelum menerapkan aplikasi BlooBIS, perlu dilakukan analisis kelayakan dengan 

mempertimbangkan factor biaya dan manfaat untuk memastikan PMI Provinsi Jawa Timur akan 

menerima keuntungan yaitu peningkatan layanan darah dan tidak terjadi kerugian dalam pemilihan 

keputusan investasi. Metode yang digunakan dalam analisis kelayakan yaitu Cost Benefit Analysis 

(CBA) dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima. Untuk biaya 

dan manfaat yang bersifat intangible akan di identifikasi menggunakan DNA of Tangibility dan di 

convert menjadi tangible menggunakan metode Shrink. Dalam metode ini menggunakan beberapa 

tools perhitungan yaitu: NPV, ROI, PP dan PI. Sebelum melakukan analisis, harus mengidentifikasi 

komponen yang nantinya dijadikan sebagai variable perhitungan proyek. Hasil yang diharapkan 

berupa dokumen analisis kelayakan investasi yang berisikan rekomendasi beberapa alternatif 

investasi yang dapat dijadikan oleh pihak PMI Jawa Timur sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dari segi kelayakan ekonomis atau finansial. 

 

Kata Kunci:  Blood Bank, Investasi teknologi informasi, Analisis kelayakan, Cost Benefit Analysis. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Dewasa ini di dunia kesehatan modern 

telah memanfaatkan perkembangan 

Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas  pelaksanaannya. 

Pemanfaatan TI pada bidang kesehatan ini 

dikenal dengan istilah e-health (BPPT, 2014).  

Di Indonesia, keberadaan e-health dalam 

bidang pelayanan kesehatan diatur dalam 

peraturan menteri kesehatan nomor 

192/MENKES/SK/VI/2012. Pada peraturan 

tersebut telah ditetapkan mengenai grand 

design Sistem Informasi Kesehatan Nasional 

(SIKN). Pada SIKN memuat standar layanan 

dan sistem kesehatan secara nasional yang 

harus dapat terintegrasi dan dapat memenuhi 

standar layanan kesehatan yang efisien dan 

memenuhi ekspektasi masyarakat. Namun, 

pada salah satu layanan kesehatan di 

Indonesia yaitu pada pelayanan darah yang 

dilakukan oleh Palang Merah Indonesia 

(PMI) ini belum mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan belum memenuhi 

standar layanan kesehatan karena kurangnya 

dukungan teknologi informasi dalam proses 

bisnis pelayanan darah tersebut. 

(Palang_Merah_Indonesia, 2005) Untuk 

memenuhi hal tersebut dibutuhkan dukungan 

TI yang dapat meningkatkan kualitas proses 

layanan darah ke masyarakat. 

Saat ini, dukungan TI telah dibuat dan 

dipublikasikan dengan nama Blood Bank 

Information System (BlooBIS). Aplikasi ini 

direncanakan untuk mengatasi masalah 

integrasi data dan layanan pemesanan darah. 

Sebelum aplikasi tersebut diimplementasikan  

dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis 

PMI maka perlu dilakukan analisis kelayakan 

investasi terutama kelayakan finansial. Hal ini 

dilakukan karena menurut paradigma modern 

bahwa implementasi TI membutuhkan biaya 

besar sehingga tidak bisa hanya diangap 

sebagai pelengkap saja bahkan untuk dekade 

terakhir TI telah menjadi business driver dari 

pada sekedar sebagai business enabler 

(Dhingra, 2011).  

Sistem ekonomi dunia bergeser 

menjadi sistem ekonomi digital yang  
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menuntut perusahaan lebih banyak 

membelanjakan uangnya untuk kebutuhan TI. 

Semakin besarnya belanja TI oleh sebuah 

perusahaan, maka terjadi pergesaran cara 

pandang terhadap belanja TI. Belanja TI yang 

awalnya dianggap sebagai pelengkap 

kebutuhan menjadi sesuatu yang material. 

Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya biaya 

yang besar untuk implementasi TI, maka 

perlu diketahui berapa besar manfaat yang 

didapatkan kelak sebelum implementasi TI 

dilakukan. 

Demikian juga untuk implementasi 

BlooBIS, dari hasil analisis kelayakan 

investasi ini pihak PMI dan implementor 

sistem BlooBIS dapat mengetahui nilai 

investasi dari skenario yang ditawarkan 

sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan sebelum teknologi ini 

diterapkan.  

2. KAJIAN LITERATUR  

Analisis biaya manfaat atau Cost Benefit 

Analysis (CBA) merupakan alat bantu 

pengambilan keputusan untuk analisis 

investasi sektor publik, swasta, dan untuk 

berbagai masalah yang berbeda, termasuk 

juga pengambilan keputusan investasi TI 

(Schniederjans, et al., 2004). Analisis biaya 

manfaat TI dilakukan dengan diperhatikan 

biaya dan manfaat yang akan dikeluarkan atau 

diterima atas sistem yang diusulkan. Hal 

tersebut dilakukan dengan membandingkan 

manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Jadi 

semakin besar manfaat yang akan diterima 

dibandingkan dengan biaya yang akan 

dikeluarkan maka sistem dapat 

diimplementasikan. Sebaliknya, semakin 

besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan 

dengan manfaat yang diterima maka sistem 

tidak layak untuk diimplementasikan.  

CBA dapat digunakan dalam dua cara, 

yaitu (Schniederjans, et al., 2004): (i) Sebagai 

alat perencanaan yang dapat membantu 

pengambilan keputusan apakah suatu sistem 

layak untuk diterapkan pada suatu organisasi. 

(ii) Sebagai alat evaluasi untuk memastikan 

proyek sistem informasi sudah sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 

Studi kelayakan menggunakan CBA 

diperlukan  identifikasi biaya yang 

dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. 

Biaya itu senditi dibedakan menjadi biaya 

langsung dan tidak langsung, sedangkan 

manfaat dibedakan menjadi manfaat berwujud 

(tangible benefit) dan manfaat tidak berwujud 

(intangible benefit) ( Gunasekarana, et al., 

2001) (Sholiq, et al., 2013). 

Seperti yang disebutkan di atas, manfaat 

dari investasi TI bisa berbentuk manfaat 

tangible dan/atau manfaat intangible. Ada 

beberapa perbedaan terhadap definisi manfaat 

intengible, al: (1) intangible adalah sesuatu 

yang sulit untuk diukur, baik untuk biaya atau 

manfaat (Hares, et al., 1994). (2) manfaat 

tangible adalah sesuatu yang berpengaruh 

langsung terhadap profitabilitas perusahaan, 

sebaliknya intangible adalah manfaat yang 

secara tidak langsung mempengaruhi 

profitabiltas perusahaan (Remenyi, et al., 

1993). (3) Definisi lainnya diberikan oleh  

Schniederjans yang menyatakan bahwa 

intangible adalah sesuatu yang tidak dapat 

dibawa ke dalam satuan yang umum 

digunakan biasanya adalah satuan mata uang 

(Schniederjans, et al., 2004). 

Pada metode CBA dibutuhkan alat-alat 

perhitungan finansial yang dapat digunakan, 

antara lain: Net Present Value (NPV), Return 

of Investment (ROI), dan Profitability Index 

(PI) (Schniederjans, et al., 2004) (Ranti, 

2006). NPV ini digunakan untuk megetahui 

manfaat biaya dalam nilai sekarang dengan 

menghitung jumlah akumulatif kas bersih 

(selisih manfaat ekuivalen dan biaya 

ekuivalen) dari arus kas berdasarkan tingkat 

suku bunga yang dipilih. Perhitungan NPV 

didasarkan pada persamaan : 

.......(1) 

Di mana: co adalah biaya awal investasi; Ci - 

cn adalah alur kas ekspektasi, dan i adalah  

discount rate. 

ROI bertujuan untuk mengukur 

prosentase (%) manfaat yang dihasilkan oleh 

proyek dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Perhitungan ROI didasarkan 

pada persamaan berikut: 

ROI = (laba/biaya awal investasi) x 100%..(2) 
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Sedangkan PI digunakan untuk 

menganalisis suatu investasi dengan cara 

membandingkan antara NPVdengan biaya 

awal investasi. Hal ini dilakukan agar 

Perhitungan NPV tidak bergantung pada 

besarnya nilai awal investasi. Persamaan PI 

diberikan sebagai berikut. 

PI = NPV/biaya investasi awal.................(3) 

Alat-alat perhitungan finansial hanya bisa 

melakukan perhitungan terhadap manfaat 

tangible, sedangkan untuk manfaat intangible 

dapat dikuantifikasi menjadi nilai yang dapat 

dikalkulasi menggunakan DNA of Tangibility 

untuk mendefinisikan biaya atau manfaat 

yang bersifat intangible lalu 

mengkonversikannya menjadi tangible 

dengan menggunakan nilai padanannya 

(Keen, et al., 2003). 

Untuk melakukan analisis investasi akan 

mempertimbangkan beberapa skenario atau 

pilihan investasi yang dibuat berdasarkan 

permasalahan yang ditemukan, kondisi 

existing dari PMI dan sistem yang diharapkan 

oleh PMI .Hal tersebut dapat memberikan 

alternatif bagi pihak PMI maupun 

implementor dari BlooBIS sebelum masukd 

alam tahapan penerapan sistem.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Prosedur penelitian dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

metode wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui proses bisnis, kondisi existing, 

dan kesiapan investasi aplikasi BlooBIS ini 

pada PMI Jawa Timur. Wawancara juga 

dilakukan kepada pihak ketiga yang 

mengembangkan aplikasi BlooBIS untuk 

mengetahui infrastruktur sistem informasi dan 

TI apa saja yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan kebutuhan implementasi aplikasi.  

b. Pendefinisian Ruang Lingkup Investasi  

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi 

cakupan dan ruang lingkup implementasi 

BloodBIS.  

c. Identifikasi Skenario Solusi 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi 

skenario solusi yang didapatkan berdasarkan 

proses bisnis PMI terkini, kondisi eksisting 

sistem PMI terkini, dan kondisi sistem yang 

diharapkan PMI. Skenaro yang dimaksud 

adalah beberapa alternatif solusi implementasi 

BlooBis, misalnya: mengembangkan sendiri, 

atau membeli aplikasi BlooBIS. 

d. Identifikasi Biaya  

Identifikasi biaya ini digolongkan 

menjadi biaya langsung (direct cost) dan 

biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya 

langsung meliputi biaya perangkat keras dan 

perangkat lunak, biaya jaringan, biaya 

pelatihan, biaya renovasi, biaya rekrutmen, 

dan biaya pemeliharaan dan overhead. Biaya 

tidak langsung meliputi biaya tenaga kerja 

dan biaya organisasional.  

e. Identifikasi Manfaat  

Identifikasi manfaat ini digolongkan 

menjadi manfaat berwujud (tangible benefit) 

dan manfaat tidak berwujud (intangible 

benefit). Manfaat berwujud akan diidentikiasi 

menggunakan 4 metode pendekatan yaitu cost 

displacement, cost avoidance, decision 

analysis, impact analysis. \ 

Cost displacement dipergunakan, pada 

saat TI dipergunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan kinerja efisiensi, dalam hal ini 

memanfaatkan keunggulan yang ditawarkan 

untuk mengurangi total biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan yang terkait dengan 

biaya overhead (Indrajit, 2004).   

Jika pada cost diplacement diperoleh 

manfaat berupa reduksi biaya, maka prinsip 

yang dipergunakan dalam cost avoidance 

adalah dihindarinya atau diantisipasinya 

pengeluaran biaya yang tidak perlu karena 

adanya TI (Indrajit, 2004). Misalnya adalah 

dengan dipergunakannya aplikasi Komputer 

Based Training (CBT), maka tidak diperlukan 

lagi pengeluaran biaya karyawan untuk 

keperluan administrasi, akomodasi, material, 

instruktur, dan transportasi ke luar kota 

karena proses pelatihan tersebut dapat 

dilakukan di tempat kerja. 

Dengan diimplementasikannya sebuah 

sistem informasi yang efektif, manajemen 

dapat diuntungkan dalam hal pengambilan 

keputusan yang lebih baik (decision analysis). 

Contohnya penerapan Transactional 

Information System dan Management 
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Information System untuk proses pemantauan 

piutang dan penagihan. 

Manfaat lain yang kerap diperoleh dari 

implementasi TI terkait dengan penghematan 

waktu, yang berdampak langsung terhadap 

penghematan biaya atau peluang memperoleh 

pendapatan (impact analysis). Misalnya 

penerapan Sales Information System untuk 

menggantikan proses penjualan secara manual 

melalui telepon atau tatap muka. 

f.  Konversi Intangible menjadi Tangible  

Untuk manfaat tidak berwujud (seperti: 

potential lost, peningkatan kepuasan 

pendonor, dan peningkatan efisiensi 

operasional karyawan) dilakukan identifikasi 

karena tidak dapat diukur dengan satuan 

rupiah. Hal yang serupa juga dapat dilakukan 

untuk biaya tidak berwujud. Sehingga 

digunakan DNA of Tangibility untuk  

mengukur biaya atau manfaat tidak berwujud.  

g. Kuantifikasi Biaya dan Manfaat  

Pada tahapan ini mulai dilakukan 

perhitungan biaya dan manfaat dari hasil 

tahap identifikasi sebelumnya menggunakan 

alat finansial CBA yaitu NPV, ROI, dan PI. 

Dari tahap ini, dapat perkirakan sebuah 

alternatif skenario solusi termasuk “layak” 

atau “tidak layak” untuk diimplementasikan 

di PMI Provinsi Jawa Timur.  

h. Analisis Sensitivitas  

Pada tahap ini, analisis sensitivitas 

dilakukan dengan tujuan melihat tingkat 

kepekaan bisnis terhadap perubahan variabel. 

Metode analisis sensitivitas yang dapat 

digunakan adalah switching value. Cara 

perhitungan metode tersebut dengan 

mengukur ”perubahan maksimum” dari 

perubahan suatu komponen inflow atau 

outflow yang masih dapat ditoleransi atau 

diperbolehkan agar bisnis masih tetap layak. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Prosedur Permintaan Darah 

Setelah dilakukan wawancara dan 

observasi lapangan, maka didapatkan 

prosedur permintaan darah sebagai berikut: 

a. Dokter yang merawat pasien menentukan 

apakah pasien membutuhkan darah atau 

tidak.  

b. Dokter memberikan formulir permintaan 

darah yang diisi sebagai bentuk 

rekomendasi/ rujukan pada Unit Tranfusi 

Darah (UTD) terdekat. Terdapat 37 UTD 

di Jawa Timur yang tersebar mulai di 

Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, sampai 

di Pacitan. Formulir tersebut diserahkan 

pada unit Rumah Sakit Bank Darah 

(RSBD) untuk dilanjutkan ke pihak UTD. 

c. Keluarga pasien membawa formulir 

permintaan darah yang telah diisi oleh 

dokter disertai contoh darah dengan 

identitas yang jelas. 

d. Formulir dan contoh darah dikirim ke 

UTD PMI terdekat. Apabila persediaan 

darah seperti yang diminta tidak tersedia 

di UTD yang dirujuk, keluarga penderita 

disarankan untuk mencari donor 

pengganti/donor keluarga.  

e. Atas dasar permintaan dokter, pihak UTD 

akan melakukan uji silang darah antara 

contoh darah donor dengan darah orang 

sakit.  

f. Pemeriksaan ini mutlak dilakukan 

walaupun golongan darah pasien sama 

dengan golongan darah donor. Bila dalam 

pemeriksaan tidak terdapat kelainan maka 

darah dapat diserahkan ke pasien, dan jika 

dalam pemeriksaan ditemukan kelainan 

atau ketidakcocokan akan dilakukan 

pemeriksaan lanjutan untuk mencari 

sebab kelainan tersebut.  

b. Kondisi Sistem Saat ini  

Berdasarkan prosedur permintaan darah 

dan observasi kondisi sistem saat ini, maka 

diperoleh informasi beberapa kendala sebagai 

berikut: (a) Penyampaian informasi yang 

kurang efektif dan efisien mengenai 

ketersediaan darah, lokasi UTD, lokasi 

RSBD, dan jadwal kegiatan donor darah. (b) 

Lambatnya proses rekapitulasi data pelayanan 

darah dari tiap cabang UTD yang dikirimkan 

ke PMI Provinsi karena masih dilakukan 

dengan manual.  (c) Data lama yang kurang 

terorganisir. (d) Kesalahan perhitungan atau 

kesalahan pemasukkan angka yang 

mengakibatkan dampak ke proses 

selanjutnya.  

c.  Kondisi sistem yang diharapkan 

Kondisi yang diharapkan terhadap 

aplikasi BlooBIS didaftar sebagai berikut:  

(a) Bagi pihak UTD ada 3 kondisi yang 

diinginkan, yaitu: (i) Dapat dengan 
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mudah memberikan informasi mengenai 

ketersediaan darah. (ii) Dapat dengan 

mudah mencarikan lokasi UTD Cabang 

yang terdekat yang dapat dirujuk rumah 

sakit jika pada UTD terdekat pertama 

tidak tersedia. (iii) Dapat mengelola data 

stok darah pada UTD masing – masing 

cabang/provinsi. 

(b) Bagi pihak rumah sakit atau dokter ada 2 

kondisi yang diinginkan, yaitu: (i) Dapat 

dengan cepat mencari informasi tentang 

ketersediaan darah pada tiap-tiap UTD. 

(ii) Dapat dengan cepat melakukan 

permintaan darah pada UTD Propinsi 

secara online. 

(c) Bagi pihak pasien ada 2 kondisi yang 

diinginkan, yaitu: (i) Dapat dengan 

mudah memperoleh informasi 

ketersediaan daerah pada UTD. (ii) Dapat 

dengan cepat mendapatkan darah yang 

dibutuhkan karena adanya data tiap UTD 

yang terintegrasi dan proses permintaan 

darah yang lebih cepat  

d.  Identifikasi Skenario Solusi 

Setelah semua masalah telah 

didefinisikan dan diketahui kondisi sistem 

yang diinginkan, selanjutnya dilakukan 

identifikasi skenario. Telah dihasilkan 2 

skenario solusi untuk implementasi aplikasi 

BlooBIS, yaitu:(1) Skenario 1: membangun 

server aplikasi di gedung PMI Provinsi Jawa 

Timur. Pada skenario ini, biaya awal terdiri 

dari: perangkat keras, perangkat lunak, 

jaringan, pelatihan, dan renovasi tersebut juga 

termasuk dalam biaya awal sistem. Biaya 

operasional terdiri dari: biaya rekrutmen 

administrasi aplikasi, biaya pemeliharaan, 

overhead.  (2) Skenario 2: menyewa server 

aplikasi dan basis data kepada pihak ketiga. 

Pada skenario kedua, perangkat lunak yang 

digunakan sama seperti skenario pertama, 

namun yang membedakan adalah pada 

perangkat keras yang dilakukan dengan 

menyewa server pada pihak vendor 

menggunakan layanan Dedicated Server 

Hosting (DSH). 

DSH adalah layanan persewaan server 

yang disewa secara terpisah dan berdiri 

sendiri tanpa dibagi dengan penguna lain. 

Pada umumnya penyedia layanan DSH 

menyediakan satu set perangkat server secara 

lengkap yang memiliki spesifikasi yang 

sangat tinggi dan kualitas terbaik beserta 

sistem operasinya. Layanan DSH 

memungkinkan untuk menjalankan aplikasi 

berat dengan beban kerja tinggi yang tidak 

dapat dioperasikan pada shared hosting. 

Selain biaya perangkat lunak dan 

perangkat keras terdapat biaya investasi awal 

lainnya yaitu biaya jaringan dan pelatihan. 

Sedangkan untuk biaya operasional terdapat 

biaya rekrutmen administrasi, biaya 

pemeliharaan, dan baiay overhead. Pada 

skenario kedua, proses pemeliharaan dan 

overhead dilakukan oleh pihak vendor DSH. 

Sedangkan untuk keseluruhan pemasangan 

perangkat keras lainnya, jaringan, dan 

pelatihan karyawan dikerjakan oleh tim 

implementor BlooBIS. 

e. Identifikasi Biaya 

Biaya yang dikeluarkan adalah sebagai 

bentuk pengorbanan demi mendapatkan 

manfaat yang maksimal pada skenario 1 dan 

skenario 2. Biaya dalam investasi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung 

dan biaya tidak langsung. 

(a) Biaya Langsung  

Biaya ini merupakan biaya yang dapat 

ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya 

pada implementasi suatu sistem baru. 

Berdasarkan hasil survei biaya langsung awal 

sistem yang dikeluarkan untuk skenario 1 dan 

skenario 2 diberikan di Tabel 1. 

Tabel 1. Rincian total biaya langsung 

skenario 1 dan 2 

 

Biaya langsung 
Skenario 1 

(Rp) 

Skenario 2 

(RP) 

Biaya awal sistem 

Perangkat keras + 

perangkat lunak 

660,284,830 

 

620,030,000 

 

Jaringan 77,520,000 77,520,000 

Pelatihan 
124,880,000 

 
124,880,000 

Renovasi 28,542,000 0 

Total biaya awal 

sistem 

891,226,830 822,430,000 

Biaya Operasional  

Biaya sewa server 0 33,600,000 

Recruitment 

administrasi 

24,000,000 24,000,000 

Pemeliharaan dan 

Overhead 

162,000,000 96,000,000 

Total biaya 186,000,000 153,600,000 
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Biaya langsung 
Skenario 1 

(Rp) 

Skenario 2 

(RP) 

operasional 

langsung 

 

Perbedaan utama biaya pada skenario 1 

dan 2 terletak pada antara lain: (i) biaya 

peralatan keras dan perangkat lunak di 

skenario 1 termasuk biaya pengadaan server 

sedangkan pada skenario 2 biaya server 

masuk di biaya operasional (sistem sewa). (ii) 

karena server di skenario 2 menggunakan 

sewa, maka renovasi ruang server menjadi 

tidak ada. 

(b) Biaya Tidak Langsung  

Biaya ini merupakan biaya yang tidak 

dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran 

biaya atau obyek biaya dan masih sulit untuk 

ditentukan dalam implementasi teknologi 

baru. Rekapitulasi biaya tidak langsung 

disajikan di Tabel 2 di mana biaya 

operasional tidak langsung pada setiap 

skenario merupakan rekapitulasi selama 5 

tahun dengan kenaikan sebanyak 7% tiap 

tahunnya karena mengacu suku bunga yang 

berlaku. 

Tabel 2. Rincian total biaya tidak langsung 

skenario 1 dan 2 
Biaya tidak 

langsung 

Skenario 1 

(Rp) 

Skenario 2 

(RP) 

Biaya awal tidak langsung 

Tenaga Kerja 

Biaya sosialiasai 

kepada karyawan 
62,770,000 62,770,000 

Biaya pelatihan 

komputer dasar 

77,240,000 77,240,000 

Organisasional 

Biaya perubahan 

ke sistem baru 
4,032,000 4,032,000 

Biaya sosialiasi 

proses bisnis 

baru 

88,000,000 88,000,000 

Total biaya awal 

tidak langsung 

232,042,000 232,042,000 

Biaya Operasional tidak langsung 

Tenaga Kerja 

Biaya insentif 

karyawan 

273,600,0000 273,600,0000 

Organisasional 

Biaya kehilangan 

pelanggan 

4,374,400 4,374,400 

Total biaya 277,974,400 277,974,400 

Biaya tidak 

langsung 

Skenario 1 

(Rp) 

Skenario 2 

(RP) 

operasional 

f. Identifikasi Manfaat 

Manfaat dibedakan menjadi manfaat yang 

berwujud (tangible) maupun yang tidak 

berwujud (Intangible). 

(a) Manfaat berwujud  

Manfaat berwujud yang diperoleh pada 

skenario 1 dan skeanrio 2 menggunakan 

pendekatan cost displacement, cost 

avoidance, decision analysis, dan impact 

analysis. Daftar manfaat berwujud di Tabel 3. 

Tabel 3. Rincian total biaya langsung 

skenario 1 dan 2 
Manfaat 

berwujud 

Skenario 1 

(Rp) 

Skenario 2 

(RP) 

Cost displacement 

Pengurangan 

biaya ballpoint 

540,000 540,000 

Pengurangan 

biaya 

komunikasi 

eksternal 

(telepon) 

1,360,800,00

0 

1,360,800,00

0 

Sub total 
1,361,340,00

0 

1,361,340,00

0 

Cost avoidance 

Penghilangan 

biaya buku 

720,000 720,000 

Penghilangan 

biaya insentif 

karyawan kasir 

untuk 

melakukan 

review kegiatan 

pelayanan 

darah. 

4,320,000 4,320,000 

Sub total 5,040,000 5,040,000 

Decision analysis 

Kenaikan 

penjualan dari 

ketersediaan 

darah 

27,000,000 27,000,000 

Sub total 27,000,000 27,000,000 

Impact analysis 

Percepatan 

proses rekap 

laporan 

1,440,000 1,440,000 
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Manfaat 

berwujud 

Skenario 1 

(Rp) 

Skenario 2 

(RP) 

transaksi 

permintaan 

darah dan 

pengiriman 

darah 

Percepatan 

proses 

pemberian 

informasi 

ketersediaan 

darah 

94,778,182 94.,7 78,182 

Percepatan 

proses 

pemberian 

informasi 

kegiatan donor 

darah 

47,407,920 47,407,920 

Sub total 143,626,102 143,626,102 

Total 
1,537,006,10

2 

1,537,006,10

2 

 

(b) Manfaat tidak berwujud 

Manfaat tidak berwujud yang diperoleh 

pada skenario 1 dan skenario 2 yaitu potential 

lost, peningkatan kepuasan pendonor, dan 

peningkatan efisiensi kerja karyawan. Tabel 4 

menyajikan daftra manfaat tidak berwujud 

untuk scenario 1 dan 2. 

Tabel 4 Rincian total manfaat tidak berwujud 

skenario 1 dan 2 

Manfaat tidak berwujud Total (Rp) 

Potential Lost 4,200,000 

Peningkatan kepuasan 

pendonor 

566,818 

Peningkatan efisiensi kerja 

karyawan 

63,510,000 

Total 68,276,818 

 

Total manfaat berwujud dan tidak 

berwujud telah dihitung diperoleh manfaat 

sebesar Rp. 1,605,282,920. Pada tahun 

berikutnya mengalami kenaikan 7% per tahun 

yang didasarkan pada suku bunga Bank 

Indonesia  pada bulan Oktober 2012 hingga 

Mei 2014. 

 

g. Analisis Biaya Manfaat  

Perhitungan keuangan ini digunakan untuk 

menilai suatu usulan investasi apakah layak 

jika dilihat secara ekonomi. Perhitungan 

finansial skenario 1 dan skenario 2 dilakukan 

dengan metode NPV, ROI ,PP, dan PI. Hasil 

perhitungan disajikan di Tabel 5. 

 

Tabel 5. Justifikasi hasil perhitungan analisis 

biaya manfaat 

Metode 

Perhitungan 
Skenario 1  Skenario 2  

Net Present 

Value (NPV) 
Rp.4,299,588,904 Rp.4,515,779,590 

Return of 

Investment 

(ROI) 

351.2% 376.9% 

Profitability 

index (PI) 
3.77 4.13 

Perhitungan finansial dengan 

menggunakan NPV, ROI, dan PI didapatkan 

bahwa kedua skenario “layak” untuk 

diimplementasikan dengan nilai NPV>0, 

ROI>100%, dan PI>1. Jika dibandingkan 

skenario 2 memiliki semua indikator lebih 

tinggi dibandingkan dengan skenario 1. 

h. Analisis Sensitivitas  

Analisis sensitivitas dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kepekaan investasi 

terhadap perubahan biaya atau manfaat untuk 

skenario 1 dan skenario 2. Perubahan tersebut 

salah satunya disebabkan adanya proyeksi-

proyeksi yang mengandung ketidakpastian 

tentang apa yang akan terjadi di waktu yang 

akan datang. Hal tersebut dapat berupa 

ketidakpastian biaya atau manfaat yang telah 

analisis.  

Perhitungan analisis sensitivitas komponen 

pertama dengan menggunakan metode 

switching value pada saat biaya kehilangan 

pelanggan meningkat sebesar 70% diperoleh 

nilai SV (NPV) skenario 1: -20808,93% dan 

SV (NPV) skenario 2: -21855,23%. Nilai 

terebut menandakan semakin rendah SV 

maka semakin sensitif NPV sehingga semakin 

tinggi risiko proyek. 

Perhitungan analisis sensitivitas komponen 

kedua dengan menggunakan metode 

switching value pada saat manfaat tidak 

berwujud menurun sebesar 20% diperoleh 

nilai SV (NPV) skenario 1 : 1333,30% dan 

SV (NPV) skenario 2: 1400,34%. Nilai 

tersebut menandakan semakin tinggi SV 

maka semakin tidak sensitif NPV sehingga 
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semakin rendah risiko dalam proyek dalam 

proyek. 

5. KESIMPULAN 

Alternatif skenario solusi untuk investasi 

BlooBIS di PMI Jawa Timur diberikan dua 

alternatif skenario solusi, yaitu: (i) Skenario 

1: membangun server aplikasi di gedung PMI 

Provinsi Jawa Timur, dan (ii) Skenario 2: 

menyewa server aplikasi dan basis data 

kepada pihak ketiga dengan layanan 

Dedicated Server Hosting.  

Biaya langsung yang harus dikeluarkan 

pada skenario 1 dan skenario 2 terdiri dari 

biaya perangkat keras, biaya jaringan, biaya 

pelatihan, biaya renovasi, biaya sewa server 

(dedicated server), biaya rekrutmen karyawan 

(admin), biaya pemeliharaan dan overhead. 

Sedangkan iaya tidak langsung yang harus 

dikeluarkan pada skenario 1 dan skenario 2 

terdiri dari biaya sosialisasi karyawan, biaya 

pelatihan komputer dasar, biaya insentif 

karyawan, biaya perubahan ke sistem baru, 

biaya kehilangan pelanggan, dan biaya 

sosialisasi proses bisnis. 

Manfaat berwujud yang diperoleh dari 

investasi aplikasi BlooBIS berasal dari total 

pendekatan cost displacement, cost 

advoidance, decision analysis dan impact 

analysis. Manfaat tidak berwujud yang 

diperoleh dari investasi aplikasi BlooBIS 

berasal dari potential lost, peningkatan 

kepuasan pendonor, dan peningkatan efisiensi 

operasional karyawan dengan total manfaat  

Hasil analisis kelayakan investasi 

didapatkan bahwa kedua skenario yang 

ditawarkan layak dilimplementasikan dengan 

scenario 2 memiliki nilai kelayakan sedikit di 

atas scenario 1. Skenario 1 memiliki nilai 

NPV=Rp 4,299,588,904, ROI= 351,2%, dan 

PP=3.77 sedangkan skenario 2 memiliki nilai 

NPV=Rp 4,515,779,590, ROI= 376.9%, dan 

PP=4.13.  
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Abstrak 

 

Dalam pemodelan statistik, dapat ditemui pola hubungan antara dua variabel respon dengan 

beberapa variabel prediktor yang tidak diketahui bentuknya dan antar variabel respon saling 

berkorelasi. Sebagai akibatnya, pemodelan statistik harus diselesaikan dengan regresi nonparametrik 

birespon. Terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam regresi nonparametrik 

unirespon diantaranya adalah metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). Metode 

MARS merupakan kombinasi yang kompleks antara spline dengan recursive partitioning regression 

(RPR), dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan prediksi yang akurat pada 

data berdimensi tinggi. Salah satu hal penting dalam metode MARS adalah pemilihan basis fungsi 

optimal, yang dilakukan dengan metode stepwise yaitu forward stepwise dan backward stepwise. 

Forward stepwise dilakukan untuk mendapatkan fungsi dengan jumlah basis fungsi maksimum, 

sedangkan backward stepwise dilakukan untuk mengeliminasi basis fungsi yang kontribusinya tidak 

signifikan berdasarkan nilai generalized cross validation (GCV) minimum. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji pemilihan basis fungsi optimal pada metode MARS dalam regresi nonparametrik 

birespon. Pemilihan ini dilakukan dengan mengadopsi cara pemilihan basis fungsi optimal pada 

metode MARS satu respon. Letak perbedaannya adalah pada model MARS birespon mengasumsikan 

adanya korelasi antara variabel respon, sehingga untuk mengakomodir korelasi tersebut dilibatkan 

bobot dalam pemilihan basis fungsinya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemberian bobot pada 

metode ini menghasilkan estimasi fungsi regresi yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa bobot, 

yang ditandai dengan nilai koefisien determinasi (R2) yang lebih besar dan nilai mean square error 

(MSE) yang lebih kecil. 

 

Kata Kunci:  Regresi Nonparametrik Birespon, MARS, Basis Fungsi Optimal, GCV, Simulasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Analisis regresi dalam statistika biasanya 

digunakan untuk menjelaskan pola hubungan 

matematis antara variabel prediktor dengan 

variabel respon dalam suatu persoalan riil. 

Pola hubungan dalam analisis regresi dapat 

diduga dengan pendekatan parametrik dan 

nonparametrik. Umumnya pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan parametrik, 

hanya saja pendekatan ini dibatasi oleh 

asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, seperti 

(1) model bersifat linier aditif, (2) bentuk  

dari kurva regresi diketahui seperti linier, 

kuadratik, kubik dan (3) error berdistribusi 

normal (Montgomery dan Peck, 1992). 

Sehingga apabila terdapat asumsi yang tidak 

dipenuhi, pendekatan parametrik tidak dapat 

digunakan, karena jika dipaksakan akan 

menghasilkan prediksi model dengan error 

dan variansi yang besar (Otok, 2008). Dalam 

kasus ini pemodelan yang cocok digunakan 

adalah pendekatan regresi nonparametrik. 

Pendekatan ini memiliki banyak kelebihan, 

karena tidak mengasumsikan pola hubungan 

tertentu antara variabel respon dengan 

variabel prediktor, sehingga menghasilkan 

model regresi yang lebih fleksibel (Eubank, 

1999). 

Salah satu metode yang biasa digunakan 

dalam pendekatan nonparametrik adalah 

Multivariate Adaptive Regression Spline 

(MARS). Metode MARS pertama kali 

dikembangkan oleh Friedman (1991), yang 

merupakan kombinasi kompleks antara 

metode spline dengan recursive partitioning 

regression (RPR). Metode ini memiliki 

banyak kelebihan diantaranya mampu 
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mengatasi permasalahan pada data yang 

berdimensi tinggi atau dikenal dengan nama 

curse of dimensionality (Hastie, Tibshirani 

dan Friedman, 2008).  

Dalam pemodelan MARS, model terbaik 

diperoleh dengan memilih basis fungsi 

optimal melalui prosedur stepwise regression, 

yang meliputi forward stepwise dan backward 

stepwise.  Pada tahapan forward stepwise, 

model dibangun dengan menambahkan basis 

fungsi hingga diperoleh model dengan jumlah 

basis fungsi maksimum. Sedangkan tahapan 

backward stepwise bertujuan untuk mendapat 

model yang lebih sederhana (parsimoni). Pada 

tahapan ini dilakukan penghapusan basis 

fungsi yang kontribusinya terhadap prediksi 

respon kecil menurut nilai GCV minimum. 

 Pada beberapa kasus dikehidupan nyata, 

dapat ditemui model regresi yang melibatkan 

pola hubungan antara dua variabel respon 

dengan beberapa variabel prediktor yang 

tidak diketahui bentuknya, tetapi antara 

variabel respon saling berkorelasi. Untuk 

kasus ini persoalan regresi, harus diselesaikan 

dengan model regresi nonparametrik 

birespon. Terdapat beberapa peneliti yang 

telah mengkaji model ini, diantaranya adalah 

Wang, Gao dan Brown (2000) menggunakan 

estimator spline dan Welsh and Yee (2006) 

pada regresi lokal linier. Umumnya penelitian 

ini masih diterapkan pada data berdimensi 

rendah ( 2)x  . Sementara pada data dimensi 

tinggi belum banyak dikembangkan oleh para 

peneliti. 

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa 

salah satu metode dalam pendekatan regresi 

nonparametrik yang dapat mengatasi kasus 

berdimensi tinggi adalah MARS. Oleh karena 

itu fokus penelitian ini adalah pemodelan 

regresi nonparametrik birespon berdasarkan 

estimator MARS, khususnya mengkaji 

tentang pemilihan basis fungsi optimal dalam 

mendapatkan model MARS birespon terbaik. 

Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan 

studi simulasi pada fungsi trigonometri. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini disajikan  literatur tentang 

estimator MARS, pemilihan basis fungsi 

optimal dan model birespon, yang dijadikan 

sebagai dasar teori penunjang penelitian. 

 

a. Estimator MARS Satu Respon 

 

Menurut Friedman (1991), model MARS 

satu respon dapat dinyatakan dalam bentuk: 
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adalah perkalian basis fungsi spline. Dalam 

bentuk matriks, persamaan (1) dapat 

disederhanakan dalam bentuk persamaan 

sebagai berikut: 
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Menurut Otok (2008), estimasi 

parameter 
*  pada persamaan (3), dapat 

diperoleh dengan optimasi least square (LS), 

yaitu dengan meminimumkan jumlah kuadrat 

error T  ,sehingga diperoleh: 

 
1* * * * *ˆ T T

y


 B B B        (5)
 

 

dan diperoleh estimasi fungsi regresi MARS 

satu respon sebagai berikut: 
* * *ˆ ˆf  B  

     * * * * *1
( )T T y

B B B B        (6) 

 

 

 

b. Pemilihan Basis Fungsi Optimal pada 
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MARS Satu Respon 

 

Untuk memperoleh model MARS 

terbaik, maka dilakukan pemilihan basis 

fungsi optimal melalui metode stepwise yang 

meliputi forward stepwise dan backward 

stepwise (Otok, 2008). Prosedur forward 

adalah tahapan untuk mendapatkan basis 

fungsi maksimum dengan kriteria mean 

square error (MSE) minimum, yang 

diberikan oleh persamaan sebagai berikut: 

     
   * * * *1 ˆ ˆ( ) ( )

T

MSE y f x y f x
n

       (7) 

Dimana f̂  adalah estimasi fungsi regresi 

MARS yang diberikan oleh persamaan (6).  

Untuk memenuhi konsep parsimoni (model 

sederhana) dilakukan backward stepwise 

yaitu memilih basis fungsi yang dihasilkan 

forward stepwise dengan meminimumkan 

nilai generalized cross validation (GCV) 

yang diberikan oleh persamaan berikut: 
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Dengan MSE seperti diberikan dalam 

persamaan (7), dan 
* * *
( ) ( ) .C M C M d M  . 

Nilai 
*

M  dalam persamaan (8) adalah 

banyaknya basis fungsi yang diestimasi dan d 

adalah faktor penalty dengan nilai terbaik 

berada dalam interval 2 ≤ d ≤ 4 (Friedman, 

1991). 

 

c. Model Regresi Nonparametrik Birespon 

 

Regresi nonparametrik birespon 

merupakan salah satu model dari regresi 

nonparametrik yang menjelaskan pola 

hubungan diantara dua variabel respon 

dengan beberapa variabel prediktor. Wang 

(2000) dalam penelitiannya mengenai bivariat 

spline, menyatakan model nonparametrik 

birespon dalam bentuk sebagai berikut: 

 

1
( ,..., ) ,

i i pi i
y f x x  

      

(9)

 dengan ,  ( =1,2)f  adalah fungsi regresi 

yang diasumsikan mengikuti model regresi 

nonparametrik birespon sedangkan 
i

  adalah 

error random yang diasumsikan saling 

independen dengan   0
i

E    dan 

  2

i
Var   , tetapi 

1i
  dan 

2 'i
  saling 

berkorelasi yaitu  1 2 '
,

i i
corr     jika 'i i  

dan 0  jika sebaliknya. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka fokus 

penelitian ini adalah mengembangkan model 

regresi nonparametrik birespon berdasarkan 

estimator MARS, khususnya tentang metode 

pemilihan basis fungsi optimal pada MARS 

birespon yang akan diuraikan pada bagian 

hasil dan pembahasan penelitian ini. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Berikut ini diberikan beberapa tahapan 

dalam pemilihan basis fungsi optimal pada 

estimator MARS dalam regresi nonparametrik 

birespon: 

1. Menghampiri model regresi nonparametrik 

birespon seperti pada persamaan (9) 

dengan regresi MARS seperti dinyatakan 

pada persamaan (1). 

2. Mengasumsikan variabel birespon ( )y  

berdistribusi normal bivariat dengan 

( ) ( )E y f x  dan ( )Var y  Wdengan 

W adalah matrik bobot. 

3. Mendapatkan estimasi bobot W  pada 

tahapan 2 dengan metode maximum 

likelihood estimator (MLE). 

4. Mendapatkan estimasi fungsi regresi 

berdasarkan bobot W yang diperoleh pada 

tahap 3 dengan metode MLE.  

5. Mendapatkan basis fungsi optimal pada 

metode MARS birespon dengan prosedur 

stepwise yang melibatkan bobot dan 

estimasi fungsi regresi yang masing-

masing diperoleh pada tahap 3 dan 4. 

6. Mendapatkan informasi tentang 

kemampuan estimator MARS dalam 

regresi nonparametrik birespon, dengan 

melakukan studi simulasi pada fungsi 

trigonometri. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini diuraikan hasil dan 

pembahasan penelitian yang meliputi estimasi 

fungsi regresi MARS birespon, pemilihan 

basis fungsi optimal dan studi simulasi: 
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a. Estimasi Fungsi MARS Birespon 

 

Misalkan diberikan data berpasangan 

 1 2 1 2
, ,..., , ,

i i pi i i
x x x y y , dengan 1,...,j p  

adalah banyaknya variabel prediktor ( )x  dan 

1,2  adalah banyaknya variabel respon 

( )y , maka model regresi nonparametrik 

birespon dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut: 

1 1 1 1

2 2 1 2

( ,..., )

( ,..., )  

i i pi i

i i pi i

y f x x

y f x x





 

 



    

(10) 

Apabila fungsi regresi nonparametrik 

birespon pada persamaan (10) dihampiri 

dengan fungsi MARS satu respon seperti pada 

persamaan (3), maka persamaan (10) dapat 

dinyatakan menjadi: 

  
1 1 1 1

2 2 2 2
 

y

y

 

 

 

 





B

B
     (11) 

dalam bentuk matriks, persamaan (11) dapat 

dinyatakan menjadi: 

y   B       (12) 

dimana : 

 1 2 11 1 11 1
( , ) ,.., , ,..,

TT

n n
y y y y y y y   

 1 2 11 1 21 2
( , ) ,.., , ,..,

TT

n n
         

 1 2 11 1 21 2
( , ) ,.., , ,..,

TT

n n
        , dan 

1 2
( , )diagB B B ,  

dengan elemen dari matrik  , 1,2B , 

diberikan oleh persamaan (4). 

Variabel birespon ( )y  dalam persamaan 

(12), diasumsikan berdistribusi normal 

bivariat dengan ( ) ( )E y f x  dan 

( )Var y  W , dengan W  adalah matriks 

bobot yang dapat dinyatakan dalam bentuk: 

/

n n

n n

r

r





 
 
 

I I
W

I I
   (13) 

dimana 
1 2
/r    dan 

1 2
   . 

Umumnya matriks varians kovarians 

W  yang mengandung bobot W  seperti 

disajikan dalam persamaan (13) tidak 

diketahui, sehingga harus diestimasi dari data. 

Berdasarkan metode maksimum likelihood 

estimator (MLE), diperoleh estimasi untuk 

Ŵ , sebagai berikut: 

 

 

1

2
1 11 1 1 12 2

1

2 22 2 2
1 11 1 2 22 2

1

2
2 21 1 2 22 2

1

1 11 12
2 22 2 1 11 1

ˆ

T T

n nT
T T

T T

n nT
T T

y y y y

y y
y y y y

y y y y

y y
y y y y

 
  
   
  

 
 

  
   
  

 

A A
I I

A
A A

W

A A
I I

A
A A

(14) 

dimana :  

        
T

n n
  A I H I H  

        
T

s n n s
  A I H I H  

      
1T T

H B B B B  

      
1T T

s s s s s



H B B B B  

Untuk 1,2s      

Berdasarkan estimasi bobot yang 

diberikan oleh persamaan (14), maka dapat 

diperoleh estimasi parameter ̂  untuk model 

MARS birespon dalam persamaan (12), 

dengan metode MLE sebagai berikut:  

 
11 1ˆ T T

y
 

 B W B B W    (15) 

dan diperoleh estimasi fungsi regresi MARS 

birespon ˆ( )f x , sebagai berikut: 

ˆ ˆf  B  

    1 1 1
( )

T T
y

  
B B W B B W   

    yH      (16) 

dengan: 

       
1 1 1

( )
T T  

H B B W B B W  

 

b. Pemilihan Basis Fungsi Optimal pada 

estimator MARS birespon 

 

Untuk mendapatkan model MARS 

birespon terbaik, maka diperlukan pemilihan 

basis fungsi optimal. Seperti diuraikan 

sebelumnya bahwa pemilihan basis fungsi 

optimal dalam model MARS dimulai dengan 

forward stepwise.  Menurut Friedman (1991), 

pemilihan basis fungsi pada tahapan ini 

didasarkan pada nilai MSE. Pada model 

MARS birespon, nilai MSE ini mengandung 

bobot W  yang bertujuan untuk 

mengakomodir korelasi antar variabel respon, 

sebagai berikut: 
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   1 11 ˆ ˆ; ( ) ( )
2

T

MSE y f x y f x
n

 
        B W W (17) 

Apabila estimasi fungsi regresi 

nonparametrik birespon berdasarkan 

estimator MARS dinyatakan seperti dalam 

persamaan (16), maka persamaan (17), dapat 

disajikan menjadi: 

   1 11
;

2

T

MSE y y y y
n

 
        B W H W H  

      11

2

T

n n
y y

n


  I H W I H  

    11

2

TT

n n
y y

n


  I H W I H       (18) 

 

Prosedur forward stepwise dilakukan 

dengan menambahkan basis fungsi baru pada 

tiap iterasi hingga diperoleh fungsi dengan 

jumlah basis fungsi maksimum. Pemilihan 

basis fungsi baru pada tiap iterasi, didasarkan 

atas basis fungsi yang memiliki nilai MSE 

terkecil. Sehingga pada iterasi terakhir, basis 

fungsi maksimum 
maxB  diperoleh dengan 

menyelesaikan optimasi berikut: 

 

 1 1

max
; ( ; )MSE Min MSE

 
   

B
B W B W  

 

   11

2

TT

n nMin y y
n




   
 B

WI H I H  

(19)              

 

dengan: 

 max 1max 2max
,diagB B B

   

 
11max 10 11 1 (max)

, ,...,
M

B B BB         

 
22max 20 21 2 (max)

, ,...,
M

B B BB      

 

Setelah basis fungsi maksimum diperoleh 

pada tahapan forward stepwise, maka tahapan 

berikutnya dalam pemilihan basis fungsi 

MARS adalah backward stepwise. Tahapan 

ini bertujuan untuk mendapatkan model yang 

lebih sederhana (parsimoni). Menurut 

Friedman (1991), kriteria yang digunakan 

dalam tahapan ini didasarkan pada nilai GCV. 

Pada model MARS birespon, nilai GCV ini 

diperoleh dengan memasukkan bobot W  ke 

dalam persamaan (8) yaitu model GCV 

MARS satu respon, yang dapat disajikan 

dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

 

     
1

1

2

( ; )
;

( )
1

2

MSE
GCV

C M

n







 
 
 

B W
B W   (20) 

 

Menurut Friedman (1991), ( )C M  

adalah fungsi yang kompleks dimana 

( ) ( ) . ,C M C M d M   
dengan ( )C M  

adalah jumlah parameter yang diestimasi, M
adalah jumlah basis fungsi dan d  adalah 

derajat interaksi yang nilainya berada dalam 

interval 2 s.d 4. Jika 1( ; )MSE B W  diberikan 

oleh persamaan (18), maka persamaan (20) 

dapat disajikan menjadi:  

 
    1

1

2

1

2;
( )

1
2

TT

n n
y y

nGCV
C M

n





 




 
 
 

I H W I H

B W  (21) 

 

Pada prosedur backward stepwise 

dilakukan proses eliminasi yaitu proses 

pemilihan basis fungsi optimal dari basis 

fungsi maksimum yang dihasilkan oleh 

forward stepwise. Basis fungsi optimal optB  

yang diperoleh pada prosedur ini adalah basis 

fungsi hasil eliminasi terakhir dengan nilai 

GCV minimum, yaitu: 

    

 
max

1
( ) ( ; )

opt
GCV Min GCV




B

B B W      (22) 

Jika 1
( ; )GCV


B W  diberikan oleh persamaan 

(21), maka persamaan (22) dapat disajikan 

kembali menjadi: 

 
   1

1

2

1

2;
( )

1
2

TT

n n

opt

y y
nGCV Min

C M

n





 





 
 
 
  
   
   

I H W I H

B W   

... (23)     

dengan: 

     
1( ) 2( )

( , )
opt opt opt

diag B BB  

      
11( ) 10( ) 11( ) 1 ( )

, ,...,
opt opt opt M opt

B B BB  

      
22( ) 20( ) 21( ) 2 ( )

, ,...,
opt opt opt M opt

B B BB  
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c. Studi Simulasi 

 

Pada studi simulasi ini, data variabel 

respon iy  diperoleh dari fungsi trigonometri, 

dengan data variabel prediktor  jix  

( 1,...,3;    1,...,50)j i 
 

dibangkitkan dari 

distribusi uniform yaitu (0,1)
ji

x U , dan 

random error 
i


 
dibangkitkan dari distribusi 

normal multivariat dengan 2

1
1;   2

2
2;   

dan 0.5  . Secara spesifik, persamaan yang 

dirancang untuk studi simulasi ini adalah: 

 1 1 2 3 1
6 4sin 2

i i i i i
y x x x   

     
 2 1 2 3 2

9 4.5sin 2
i i i i i

y x x x   
 

Dalam simulasi ini, dirancang fungsi 

yang mewakili interaksi yaitu hubungan 

antara variabel prediktor 
1i

x  dan 
2i

x  dengan 

variabel respon 
i

y  dan fungsi yang mewakili 

model trigonometri yang ditunjukkan oleh 

pola hubungan antara variabel prediktor 
3i

x  

dengan variabel respon 
i

y . Selanjutnya data 

simulasi ini dimodelkan dengan regresi 

nonparametrik birespon berdasarkan 

estimator MARS. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh nilai GCV minimum sebesar 

1,4871, yaitu ketika maksimum basis fungsi 

yang digunakan adalah  12 dan maksimum 

interaksinya sama dengan 2. Berdasarkan 

nilai GCV ini, diperoleh persamaan untuk 

model simulasi pada masing-masing respon, 

sebagai berikut : 

 Model MARS untuk respon 1  

      y1 =  12.74 -32.504*BF11+71.324*BF12  

         -8.124*BF13 +3.69*BF14 – 

         14.30*BF15 -6.40*BF16 – 

         10.65*BF17 

dengan: 

      BF11 = max(0, x3 -0.22898) 

      BF12 = max(0, x3 -0.79428) 

      BF13 = max(0, 0.79428 -x3) 

      BF14 = max(0, x1 -0.14189) 

      BF15 = max(0, 0.14189 -x1) 

      BF16 = BF14 * max(0, 0.77917 -x2) 

      BF17 = max(0, 0.45054 -x3) 

 Model MARS untuk respon 2  

      y2 =  32.22 -54.53*BF21 +89.68*BF22 -    

               31.31*BF23 -21.18*BF24 + 

               19.62*BF25 +28.23*BF26 – 

               12.668*BF27 

dengan:
 

      BF21 = max(0, x3 -0.22898) 

      BF22 = max(0, x3 -0.79428)  

      BF23 = max(0, 0.79428 -x3) 

      BF24 = max(0, x2 -0.34998) 

      BF25 = BF24 * max(0, x1 -0.14189) 

      BF26 = max(0, x2 -0.7572) 

      BF27 = max(0, 0.7572 -x2) 

 

Berdasarkan model ini diperoleh nilai R
2
 

sebesar 0,9479 atau dapat diartikan bahwa 

sekitar 94,79 persen keragaman dari data 

dapat dijelaskan oleh model ini. Selanjutnya 

untuk mengetahui pengaruh bobot pada 

model MARS birespon yang dikembangkan, 

maka berikut ini diberikan perbandingan 

dengan model MARS birespon yang tidak 

diberi bobot (matriks identitas) dengan 

melakukan 3 kali replikasi, seperti yang 

disajikan pada tabel1. 

Tabel 1 menunjukkan adanya pengaruh 

bobot (W) pada estimasi MARS birespon. 

Tampak bahwa model tanpa bobot 

mempunyai rata-rata nilai koefisien 

determinasi (
2R ) sebesar 89,67 persen, 

sedangkan model dengan bobot memiliki 

rata-rata nilai 
2R yang lebih besar yaitu 90,01 

persen. 

 

Tabel 1. Perbandingan nilai R
2
, MSE dan 

GCV pada model MARS Birespon dengan 

Bobot (W) dan Tanpa Bobot (W=I) 

 

Uraian R1 R2 R3 
Rata-

rata 

Tanpa Bobot (W=I) 

MSE 0.7522 1.6486 1.2312 1.2107 

GCV 1.6266 2.7097 2.2484 2.1949 

R
2 

0.9392 0.8620 0.8889 0.8967 

Dengan Bobot (W) 

MSE 0.5902 1.4452 1.1372 1.0575 

GCV 1.4871 2.3754 2.0767 1.9797 

R
2 

0.9479 0.8680 0.8845 0.9001 

Catatan : R1, R2, R3 = replikasi 1, 2 dan 3. 

 

Hal ini sejalan dengan hasil pengolahan 

yang memperlihatkan bahwa model yang 

melibatkan bobot memiliki rata-rata nilai 

GCV dan MSE yang lebih kecil dibandingkan 



120 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

dengan model tanpa bobot, masing-masing 

untuk nilai GCV yaitu 1,9797 berbanding 

2,1949 dan MSE yaitu 1,0575 berbanding 

1,2107. Secara umum, perbandingan ini 

menunjukkan bahwa model MARS birespon 

yang memperhitungkan adanya korelasi antar 

variabel respon memberikan hasil estimasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan model 

yang tidak memperhitungkan korelasi, 

meskipun selisihnya tidak terlalu besar. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan basis fungsi 

optimal pada metode MARS birespon 

dilakukan dengan prosedur stepwise, yang 

meliputi forward stepwise dan backward 

stepwise berdasarkan nilai GCV minimum. 

Prosedur pemilihan ini mengadopsi cara 

pemilihan basis fungsi optimal pada metode 

MARS satu respon. Letak perbedaannya 

adalah pada model MARS birespon 

mengasumsikan adanya korelasi antara 

variabel respon, sehingga untuk 

mengakomodir korelasi tersebut dilibatkan 

bobot. Selanjutnya dari hasil studi simulasi 

pada fungsi trigonometri menunjukkan bahwa 

pemberian bobot pada metode MARS 

birespon menghasilkan estimasi fungsi regresi 

yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa 

menggunakan bobot, yang ditandai dengan 

rata-rata nilai koefisien determinasi (R
2
) yang 

lebih besar dan rata-rata nilai mean square 

error (MSE) yang lebih kecil. 
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Abstrak 

 

Trend penyakit di Indonesia mulai mengalami pergeseran dimana penyakit tidak menular 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut menjadi beban dalam pelayanan 

kesehatan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di 

Indonesia. Penyakit tidak menular yang berkembang di masyarakat pada umumnya disebabkan 

factor bawaan/keturunan, maupun akibat pola hidup yang tidak sehat. Semula penyakit tidak 

menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung banyak dialami oleh para lansia di atas usia 50 

tahun. Namun pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat membuat penyakit ini bergeser kepada 

usia yang lebih muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengelompokan 

kabupaten/kota di Indonesia Berdasarkan penduduk dengan faktor-faktor resiko (controllable risk 

factors) penyebab penyakit hipertensi pada kelompok usia produktif. Data yang digunakan adalah 

data Riset Kesehatan Dasar 2013 (RISKESDAS 2013). Variabel yang digunakan adalah variabel 

yang terkait dengan faktor kejiwaan, gaya hidup, aktivitas fisik, pola makan, dan lain-lain. Analisis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis K-Means Clustering dan Kernel K-Means Clustering. K-

means clustering adalah salah satu metode pengelompokan non hierarki yang paling banyak 

digunakan karena algoritma K-means lebih sederhana dan cepat prosesnya, namun K-Means 

Clustering memiliki kelemahan di dalam memproses data yang berdimensi banyak, sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 

digunakan fungsi kernel dalam proses pengelompokan atau lebih dikenal dengan Kernel K-Means 

Clustering. 

 

Kata Kunci: Penyakit hipertensi, Controllable Risk Factors, K-Means Clustering, Kernel K-Means 

Clustering 

 

1. PENDAHULUAN  

Keberhasilan pembangunan, khususnya di 

bidang kesehatan telah mempengaruhi 

berbagai perkembangan dalam kehidupan 

manusia. Kondisi infrastruktur yang membaik 

serta berkembangnya tehnologi kedokteran 

dan kesehatan menyebabkan angka kematian 

dan kelahiran yang tinggi menjadi rendah 

(transisi demografi).Hal tersebut 

mengakibatkan terjadi perubahan struktur 

umur penduduk, dan perubahan struktur umur 

yang diikuti dengan meningkatnya umur 

harapan hidup menjadikan struktur penduduk 

bergeser menuju struktur penduduk umur 

tua.Bertambahnya penduduk berumur tua 

mengakibatkan meningkatnya prevalensi 

penyakit-penyakit degenerative seperti 

penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi), 

stroke, diabetes mellitus, jantung, dan lain-

lain yang tergolong penyakit tidak menular 

(PTM). 

PTM merupakan penyebab terbesar dari 

kematian di seluruh dunia (WHO, 2013), 

dimana PTM merupakan 63% penyebab 

kematian di seluruh dunia yang membunuh 36 

juta jiwa per tahun , dan diperkirakan akan 

terus meningkat di seluruh dunia, dimana 

peningkatan terbesar akan terjadi di negara-

negara menengah dan miskin (WHO, 2010). 

Di Indonesia sendiri, penyakit menular masih 

merupakan masalah kesehatan penting, dan 

dalam waktu bersamaan morbiditas dan 

mortalitas PTM semakin meningkat.Hal 
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tersebut menjadi beban ganda dalam 

pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan 

yang harus dihadapi dalam pembangunan 

bidang kesehatan di Indonesia.Peningkatan 

PTM berdampak negatif pada ekonomi dan 

produktivitas bangsa (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2013). 

Penyakit tidak menular yang berkembang 

dimasyarakat pada umumnya disebabkan 

faktor bawaan/keturunan, kecacatan akibat 

kesalahan proses kelahiran, maupun akibat 

pola hidup yang tidak sehat, seperti dampak 

dari konsumsi makanan serta minuman, 

perilaku merokok,mengonsumsi alkohol, 

narkoba, kurangnya olah raga, tipe pekerjaan 

yang banyak duduk, dan pola makanan 

berkolesterol tinggi serta kurang serat. Faktor-

faktor tersebut ditambah lagi dengan perilaku 

yang serba kompetitif akan meningkatkan 

stres dan menaikkan tekanan darah. Faktor 

pencemaran lingkungan seperti asap rokok, 

asap knalpot,dan asap industri, membuat 

angka kematian akibat penyakit tidak menular 

itu meningkat. 

Masalah PTM pada akhirnya tidak hanya 

menjadi masalah kesehatan saja, namun bila 

tidak dikendalikan secara tepat dapat 

mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional 

karena sifatnya yang kronis dan umumnya 

mengenai usia produktif .Akibat PTM banyak 

kerugian yang ditimbulkan.Dari sisi ekonomi, 

setidaknya terdapat dua kelompok kerugian 

yang dialami penderita.Pertama adalah 

kerugian ekonomi yang terbagi menjadi 4 

bagian, yaitu dampak penyakit terhadap 

konsumsi sehat, interaksi sosial, produktivitas 

jangka pendek dan produktivitas jangka 

panjang.Kerugian yang kedua adalah adanya 

dampak penyakit yang mempengaruhi 

variabel-variabel penting dalam kegiatan 

ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, 

seperti dampak penyakit terhadap konsumsi, 

pendapatan, saving, investasi rumah tangga 

dan investasi untuk sumber daya manusia 

(human capitalinvestment), (Sugiharto, 2007). 

Hipertensi merupakan suatu keadaan 

terjadinya peningkatan tekanan darah yang 

memberi gejala berlanjut pada suatu target 

organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih 

berat seperti stroke (terjadi pada otak dan 

berdampak kematian yang tinggi), penyakit 

jantung koroner (terjadi kerusakan pembuluh 

darah jantung).Selain penyakit tersebut, 

hipertensi dapat pula menyebabkan gagal 

ginjal, penyakit pembuluh darah lain, diabetes 

mellitus, dan lain-lain (Sugiharto, 2007). 

Di seluruh dunia, hipertensi merupakan 

masalah yang besar dan serius. Di samping 

karena prevalensinya yang tinggi dan 

cenderung meningkat di masa yang akan 

datang, juga karena tingkat keganasan 

penyakit yang diakibatkan sangat tinggi 

seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal 

dan lain-lain, juga menimbulkan kecacatan 

permanen dan kematian mendadak. 

Kehadiran hipertensi pada kelompok dewasa 

muda, sangat membebani perekonomian 

keluarga, karena biaya pengobatan yang 

mahal dan membutuhkan waktu yang 

panjang, bahkan seumur hidup (Sugiharto, 

2007). 

Prevalensi penyakit hipertensi di 

Indonesia semakin memingkat tiap tahunnya. 

Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi 

penyakit hipertensi di Indonesia sebesar 7,6 

persen pada tahun 2007, meningkat menjadi 

9,5 persen pada tahun 2013. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

penelitian ini akan melakukan 

pengelompokan menggunakan pendekatan K-

Means danKernel K-means dalam 

pengelompokan Kabupaten/Kota di Indonesia 

berdasarkan penduduk dengan faktor resiko 

penyebab penyakit hipertensi.  

K-Means Clustering merupakan teknik 

dalam pengelompokan data yang sangat 

terkenal karena kecepatannya dalam 

mengklasterkan data. Akan tetapi K-Means 

Clustering memiliki kelemahan didalam 

memproses data yang berdimensi 

banyak.Khususnya untuk masukan yang 

bersifat non-linierly separable.K-Means 

clustering juga tidak mampu 

mengelompokkan data yang bertipe 

kategorikal dan juga data campuran (numeric 

dan kategorikal).Kenyataan didunia nyata 

data yang tersedia atau yang diperoleh 

memiliki dimensi yang banyak dan juga 

bersifat campuran.Untuk mengatasi 

permasalahan ini, telah banyak diusulkan oleh 

para peneliti metode-metode yang dapat 

mengatasi kelemahan ini, salah satu 

diantaranya adalah Kernel K-Means 

Clustering (Dhillon, et. al, 2005). 

2. KAJIAN LITERATUR  

Analisis Cluster 
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Metode statistic untuk pengelompokan 

observasi dikenal dengan nama analisis 

kelompok (analisis cluster). Analisis 

kelompok adalah analisis statistic yang 

bertujuan untuk mengelompokkan observasi 

sedemikian hingga observasi yang berada 

dalam kelompok yang sama mempunyai sifat 

yang relative homogeny daripada dalam 

kelompok yang berbeda (Kaufman, 

Rousseuw, dan Everitt dalam Hanifah, 2009). 

Tujuan dari analisis ini adalah 

menggabungkan beberapa objek ke dalam 

kelompok-kelompok (cluster) sehingga di 

dalam setiap kelompok memiliki kemiripan 

satu sama lain, dan anggota dari suatu 

kelompok berbeda dengan kelompok lainnya, 

atau dengan kata lain cluster-cluster yang 

terbentuk memiliki homogenitas internal yang 

tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi. 

Pengelompokan dalam analisis clustering 

berdasarkan pada kesamaan (similiarities) dan 

ukuran ketidaksamaan (disimiliarities), atau 

yang lebih dikenal dengan konsep jarak. 

Beberapa metode pengukuran jarak dalam 

analisis clusteryang biasa digunakan antara 

lain jarak Euclidean, jarak Mahalanobis, 

jarak Minkowski. 

Metode pengelompokan dalam analisis 

cluster meliputi metode hirarki, dan metode 

non hierarki. Metode hirarki adalah metode 

pengelompokan untuk mengelompokkan 

objek secara terstruktur berdasarkan ukuran 

kemiripan, dimana objek yang mempunyai 

jarak terdekat kemudian digabungkan menjadi 

satu kelompok, dan kelompok yang 

diinginkan belum diketahui banyaknya. 

Metode pengelompokan hirarki dapat 

dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 

dengan cara penggabungan (agglomerative), 

dan pemisahan (divisive). Sedangkan metode 

pengelompokan non hirarki adalah metode 

pengelompokan jika banyaknya kelompok 

yang akan dibentuk sudah diketahui. 

Penentuan jumlah kelompok (cluster) 

didasarkan pada rujukan teoritis, kondisional, 

ataupun tujuan peneliti. Metode 

pengelompokan non hirarki yang banyak 

digunakan adalah metode K-Means 

Clustering. 

 

 

 

 

K-Means Clustering 

Metode K-means merupakan salah satu 

metode pengelompokan data (clustering) 

nonhirarki.Algoritma K-means lebih sering 

digunakan karena lebih sederhana dan cepat 

prosesnya.MacQueen dalam Johnson (2007) 

menyarankan penggunaan K-means untuk 

menjelaskan algoritma dalam penentuan suatu 

objek ke dalam suatu kelompok tertentu 

berdasarkan rataan terdekat. 

Didefinisikan   *       + adalah 

sebuah himpunan data dalam ruang 

berdimensi D, yang dinotasikan   , 

sedangkan k adalah sebuah bilangan integer 

positif lebih dari satu.       , maka 

algoritma K-meansclusteringakan membagi 

(mempartisi)   ke dalam k kelompok, dimana 

setiap kelompok memiliki nilai tengah 

(centroid) dari data-data dalam kelompok 

tersebut. Algoritma K-means secara acak 

menentukan k buah data sebagai titik tengah 

(centroid), kemudian dengan pendekatan 

jarak Euclidean dihitung jarak antara data 

dengan centroid, untuk selanjutnya data akan 

ditempatkan ke dalam kelompok yang 

terdekat dihitung dari titik tengah kelompok. 

Proses penentuan centroid dan penempatan 

data kelompok dilakukan sampai nilai 

centroidnya konvergen (centroid dari semua 

kelompok tidak berubah lagi). 

Dalam bentuk yang paling sederhana 

langkah-langkah algoritma k-means terdiri 

dari tiga tahap : 

1. Bagi objek-objek ke dalam K kelompok 

dan tentukan pula centroidnya di tiap 

kelompok. 

2. Masukkan objek ke suatu kelompok 

berdasarkan nilai rataan terdekat. Jarak 

yang digunakan biasanya menggunakan 

jarak Euclidean, dan hitung kembali 

rataan untuk kelompok baru yang 

terbentuk. 

3. Ulangi langkah 2 sampai tidak ada lagi 

pemindahan objek antar kelompok. 

Kriteria pengklusteran ketika 

menggunakan algoritma K-Mean adalah 

meminimalkan nilai clustering error (
K  ). 

Secara matematis sebagai berikut : 

 
2

11

N K

k kn n k
kn

xz


  m  (0) 
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Dengan k  adalah error clustering, knz  

adalah indikator alokasi cluster, km  adalah 

pusat kelompok, dan nx  adalah titik-titik 

kelompok. Apabila dijabarkan persamaan di 

atas menjadi : 

   

 

1 1

1 1

1 1

2

2
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Kernel K-Means Clustering 

Menurut Santosa (2007), Kernel K-means 

clustering adalah pengembangan dari 

algoritma K-means yang menggunakan 

metode Kernel untuk memetakan data yang 

berdimensi tinggi pada space yang baru 

sehingga dapat dipisahkan secara linier. 

Pada pengelompokan dengan Kernel K 

Means, masing-masing element dari   dapat 

dituliskan dengan istilah sebagai inner 

product dan dengan menggunakan fungsi 

pemetaan  . data dipetakan dari input 

space ( DR )  ke dalam featur space  F , 

kemudian dengan mengambil istilah diatas 

dan memasukkan mereka secara bersamaan 

kita dapat menuliskan kriteria kluster dalam 

featur space yang didefinisikan oleh    

sebagai 
k

  , di mana vektor mean dalam 

space ini dinyatakan sebagai   
 

. Secara 

matematis sebagai berikut : 

: DR F   x  

Dengan menerapkan fungsi  pemetaan   , 

inner product T

n nX X   dalam ruang input 

(input space) dipetakan menjadi 

   
T

n nX X   dalam ruang feature (feature 

space). Maka kriteria pengelompokan pada 

Kernel K-Means Clustering adalah : 

  
2

1 1

 
N K

K kn n

n k

Z X  
 

  km  (0) 

Apabila dijabarkan persamaan tersebut 

menjadi : 
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Fungsi kernel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah fungsi kernel Gaussian : 

 

2

2
( , ) exp

2

i j

i jK


  
  

  

x x
x x  (0) 

Evaluasi Hasil Pengelompokan 

Pendekatan yang umum dipakai untuk 

mengevaluasi kebaikan dari hasil 

pengelompokan dikenal dengan cluster 

validation (Maulik, et al, 2002). Cluster 

Validation yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dibatasi pada validitas 

kelompok dengan pendekatan internal 

clustering validation, yaitu evaluasi hasil 

pengelompokan tanpa informasi dari luar, 

dalam hal ini berdasarkan seberapa dekat 

jarak di dalam kelompok dan jarak antar 

kelompok. 

Metode yang umum digunakan untuk 

mengukur hasil pengelompokan dengan tipe 

data numerik antara lain Davies-Bouldin 

index (DB index), Dunn’s indeks, dan 

Calinski Harabasz index (CH index). 
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Faktor Resiko 

Faktor resiko adalah semua faktor 

penyebab ditambah dengan faktor biologis 

yang berhubungan dengan penyakit.Faktor 

resiko merupakan faktor-faktor yang ada 

sebelum terjadinya penyakit (Bustan dalam 

Nababan, 2008).Faktor resiko adalah bagian 

dari ilmu epidemiologi.Epidemiologi adalah 

ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan 

penyakit, serta faktor yang terkait di tingkat 

populasi.Epidemiologi pada penyakit menular 

disebut etiologi, sedangkan pada penyakit 

tidak menular disebut sebagai faktor resiko. 

Penyakit tidak menular (PTM) 

Bertambahnya penduduk berumur tua 

mengakibatkan meningkatnya prevalensi 

penyakit-penyakit degenerative seperti 

penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi), 

stroke, diabetes mellitus, jantung, dan lain-

lain yang tergolong penyakit tidak menular 

(PTM). Penyakit  tidak  menular  (PTM)  

seperti  penyakit  kardiovaskuler,  kanker, 

penyakit saluran pernafasan, diabetes 

mellitus, dan lain-lain merupakan 82%  

penyebab  kematian  di  seluruh  dunia  

dengan  membunuh  38  juta  jiwa  per  tahun  

(WHO, 2015). 

Trend penyakit telah mengalami 

pergeseran dari penyakit menular ke arah 

penyakit tidak menular. Berbagai faktor risiko 

penyakit tidak menular (PTM) antara lain 

ialah: merokok dan keterpaparan terhadap 

asap rokok, minum minuman beralkohol, 

diet/pola makan, gaya hidup, kegemukan, 

obat-obatan, dan riwayat  keluarga /keturunan 

(Profil Kesehatan Indonesia, 2013). 

 

Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu penyakit 

kronis yang sering disebut silent killer karena 

pada umumnya pasien tidak mengetahui 

bahwa mereka menderita penyakit hipertensi 

sebelum memeriksa tekanan darahnya.Selain 

itu penderita hipertensi umumnya tidak 

mengalami suatu tanda atau gejala sebelum 

terjadi komplikasi. 

Pengertian hipertensi menurut WHO 

adalah keadaan seseorang apabila mempunyai 

tekanan sistolik sama dengan atau lebih tinggi 

dari 160 mmHg dan tekanan diastolic sama 

dengan atau lebih tinggi dari 80 mmHg secara 

konsisten dalam beberapa waktu. Batasan ini 

tidak membedakan antara usia dan jenis 

kelamin (Marliani dkk, 2007). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yaitu data Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 

yang bersumber dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) 

Kementerian Kesehatan RI. Populasi dalam 

analisis ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di 

Indonesia.Software yang digunakan adalah 

SPSS dan R. 

Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian berdasarkan pada data hasil 

RISKESDAS tahun 2013 yang bersumber 

pada Balitbangkes Kementerian Kesehatan 

RI.Konsep dan definisi yang digunakan 

mengacu pada konsep dan definisi yang 

digunakan oleh Kemenkes RI dan BPS. 

Variabel yang digunakan sebanyak 28 

variabel yang terdiri dari variabel yang 

mempengaruhi gaya hidup, pola makan, 

aktivitas fisik, kejiwaan, dan lain-lain. 

Tahapan Penelitian 

Tahapan analisis data dengan 

menggunakan K-Means Clusteringpada 

penelitian ini secara garis besar sebagai 

berikut: 

1. Memeriksa kelengkapan data yang akan 

digunakan, termasuk mempersiapkan 

variable-variabel penelitian 

2. Menentukan banyaknya cluster K yang 

akan digunakan. Dalam analisis ini 

digunakan k untuk mengelompokkan 

Kabupaten/Kota berdasarkan penduduk 

dengan faktor-faktor risiko penyebab 

penyakit hipertensi. 

3. Pengelompokan dengan metode K-means, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan sebanyak k pusat cluster 

awal dengan menggunakan k objek 

yang ditetukan secara acak 

b. Menghitung jarak masing-masing 

objek dengan tiap pusat cluster 

menggunakan jarakEuclidean kuadrat 

c. Masukkan masing-masing objek ke 

kelompok dengan nilai pusat cluster yang 

paling dekat 

d. Hitung kembali pusat cluster dari tiap 

kelompok yang terbentuk dengan cara 
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menghitung rata-rata dari data yang berada 

pada kelompok yang sama 

e. Ulangi langkah (b) sampai nilai pusat 

kelompok (cluster) tidak berubah 

(konvergen). 

Sedangkan tahapan penelitian 

menggunakan kernel k-means clustering 

adalah sebelumnya data dipetakan 

menggunakan fungsi kernel gaussian. 

Selanjutnya matriks kernel K yang akan 

menjadi input untuk proses pengelompongan 

menggunakan metode K-Means clustering. 

Untuk memperoleh banyak kelompok 

yang optimum, dilakukan evaluasi 

menggunakan validitas kelompok (cluster). 

Pengolahan menggunakan software SPSS dan 

R. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 

prevalensi penyakit hipertensi secara nasional 

mengalami peningkatan, dari sebanyak 7,6 

persen pada tahun 2007 menjadi 9,5 persen 

pada tahun 2013. Berikut disajikan grafik 

peningkatan prevalensi penyakit hipertensi 

menurut provinsi di Indonesia. 

Tabel.4.1 Prevalensi Hipertensi pada umur   

15 tahun berdasarkan Wawancara menurut 

Provinsi tahun 2007 dan 2013 

Untuk mengevaluasi hasil 

pengelompokan digunakan ukuran indeks 

validitas. Dalam penelitian ini ukuran yang 

digunakan adalah Dunn Index, Davis-Bouldin 

index (DB), dan Calinski-Harabaz index 

(CH). Nilai indeks Dunn dan CH yang 

terbesar menunjukkan banyaknya kelompok 

yang optimal. Sedangkan index DB yang 

minimal menunjukkan jumlah kelompok yang 

optimal. 

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap 

ketiga indeks di atas, banyaknya kelompok 

yang optimal adalah 3 (tiga) kelompok untuk 

metode kernel k-means. 

 

Tabel 4.2 Indeks Validasi pada Kernel K-

Means Clustering 

Kernel Indeks Validasi 

K-Means D DB CH 

2 0.069 1.932 113.341 

3 0.072 1.781 75.698 

4 0.051 2.602 63.868 

5 0.057 2.191 56.271 

6 0.057 2.014 46.529 

7 0.056 3.087 38.216 

8 0.051 2.241 39.536 

9 0.057 2.724 35.428 

10 0.057 2.312 34.054 

Dengan kelompok yang terbentuk 

sebanyak 3 (tiga) tersebut, ukuran kelompok 

yang terbentuk adalah : 

Tabel 4.2 Hasil Pengelompokan dengan 

Kernel K-Means 

  
Ukuran 

Kelompok 
Withins Error 

0.00098 

148 

112 

237 

2890183 

2366675 

4302862 

Sedangkan dengan metode K-Means 

clustering, indeks validasi tersaji pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 4.3 Indeks Validasi pada K-Means 

Clustering 

K-Means 
Indeks Validasi 

D DB CH 

2 0.080 1.722 140.727 

3 0.050 1.839 115.664 

4 0.080 1.504 103.820 

5 0.074 1.560 97.123 

6 0.063 1.498 85.763 

7 0.081 1.220 78.464 

8 0.084 1.460 74.259 

9 0.081 1.578 68.521 

10 0.078 1.420 64.778 

 

Berdasarkan tabel nilai indeks validasi 

pada k-means clustering, nilai indeks Dunn 

dan CH terbesar berturut-turut terletak pada 

banyaknya kelompok 8 dan 2, sedangkan nilai 
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indeks DB terkecil berada pada kelompok 

sebanyak 7. 

Berikut disajikan hasil pengelompokan 

berdasarkan evaluasi indeks validitas  

Tabel 4.4Hasil Pengelompokan dengan 

K-Means 

Cluster 
Ukuran 

Kelompok 

Root Square 

(RS) 

2 
319 

178 
22.1 % 

7 

71 

73 

60 

106 

104 

30 

53 

49.8 % 

8 

100 

65 

60 

85 

52 

33 

42 

60 

51.5 % 

 

Hasil evaluasi validitas kelompok pada K 

Means clustering menunjukkan 

ketidakstabilan, dimana jumlah kelompok 

yang optimal tidak dapat ditunjukkan secara 

spesifik. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap 

kedua metode pengelompokan, yaitu K-

Means dan Kernel K-Means terhadap 

pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia 

berdasarkan penduduk dengan faktor risiko 

penyakit hipertensi, metode Kernel K Means 

dinilai lebih stabil, dan berdasarkan metode 

kernel tersebut diperoleh jumlah kelompok 

yang optimal sebanyak 3 (tiga) kelompok. 
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Abstrak 

 

Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan sistem online mulai banyak dirasakan 

manfaatnya, alasanya tak lain adalah tuntutan perkembangan teknologi, keefisienan dan berbagai 

hasil penelitian yang menyatakan peningkatan keaktifan belajar dari pembelajran online ini. Dari 

produk LKS Matematika Realistik yang telah dikembangkan ini kemudian diujicobakan kepada 

siswa SMP di Purworejo untuk melihat respon dari produk ini. Uji terbatas kepada siswa SMP di 

Purworejo menunjukan bahwa keberadaan LKS Matematika Realistik yang dikembangkan secara 

online memberikan respon yang positif terhadap siswa SMP di Purworejo karena berdasarkan hasil 

analisis mempunyai kriteria yang baik. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadikan nilai tambah 

terhadap pengembangan instrumen atau perangkat pembelajaran matematika yang efektif, kreatif, 

mandiri dan mudah di akses oleh siswa SMP. 

 

Kata Kunci: LKS, Matematika, Realistik, Online. 

1. PENDAHULUAN 

Respon siswa dalam pembelajran terhadap 

pembelajaran di kelas lebih mulai ke arah 

positif setelah banyak dari penelitain 

terdahulu banyak memberikan inovasi yang 

berkaitan dengan perkembangan teknologi. 

Tuntutan pembelajaran di abad 21 

menyebutkan ”Students and educators today 

must have ICT (Information and 

Communications Technology) literacy and 

use technology in the context of teaching and 

learning”..

Gambar 1. Kerangka Kompetensi Abad 21 

 

Sementara pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik. 

Proses komunikasi yang terjadi tidak 

selamanya berjalan dengan lancar, bahkan 

proses komunikasi dapat menimbulkan salah 

pengertian, ataupun salah konsep. Pendidik 

diharapkan dapat memilih, menerapkan dan 

menyesuiakan pendekatan serta model 

pembelajaran dengan materi yang akan 

sampaikan. Pembelajaran dititik beratkan 

pada bagaimana peserta didik dapat 

memahami konsep tersebut dengan 

melakukan berbagai aktivitas belajar seperti 

mengamati masalah yang nyata, mendapatkan 

pengalaman, sehingga dapat menemukan dan 

memahami konsep. Model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education merupakan 

konsep mengkaitkan pengalaman kehidupan 

nyata siswa dengan materi dan konsep 

matematika.Pendekatanpembelajaranmatemat

ikainiberorientasipadamatematisasipengalama

nsehari-hari (mathematize of everyday 

experience) 

danmenerapkanmatematikadalamkehidupanse

hari-hari. Istilah pembelajaran yang 

memanfaatkan komputer sangat banyak, 

diantaranya ComputerAided Intruction (CAI), 

Computer Based Training (CBT), dan web-

based education (WBE). Menurut Horton 

dalam Fitriyanti (2013:5) pembelajaran 

berbasis web sangat populer sebagai aplikasi 

teknologi web dalam dunia pembelajaran 

untuk sebuah proses pendidikan.Internet 

merupakan salah satu program yang 

memanfaatkan media komputer. Penggunaan 

Internet untuk keperluan pendidikan yang 
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semakin meluas terutama di negara-negara 

maju, merupakan fakta yang menunjukkan 

bahwa dengan media ini memang 

dimungkinkan terselenggaranya proses 

belajar mengajar yang lebih efektif.Lembar 

Kerja Siswa (LKS) juga merupakan salah satu 

alternatif pembelajaran yang tepat bagi 

peserta didik karena LKS membantu peserta 

didik untuk menambah informasi tentang 

konsep yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis (suyitno, 1997:40). 

Setelah dikembangkannya LKS matematika 

realistik online ini, kemudian diujicobakan ke 

SMP di Purworejo untuk melihat respon 

siswa terhadap LKS ini. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

Respon adalah Setiap tingkahlaku pada 

hakekatnya merupakan tanggapan atau 

balasan (respon) terhadap rangsangan atau 

stimulus (Sarlito, 1995). Menurut Gulo 

(1996), respon adalah suatu reaksi atau 

jawaban yang bergantung pada stimulus atau 

merupakan hasil stimulus tersebut. Individu 

manusia berperan serta sebagai pengendali 

antara stimulus dan respon sehingga yang 

menentukan bentuk respon individu terhadap 

stimulus adalah stimulus dan faktor individu 

itu sendiri (Azwar, 1988). Interaksi antara 

beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-

orang dan dalam berupa sikap, mati dan 

emosi pengaruh masa lampau dan 

sebagiannya akhirnya menentukan bentuk 

perilaku yang ditampilkan seseorang. 

Respon seseorang dapat dalam bentuk 

baik atau buruk, positif atau negatif (Azwar, 

1988). Apabila respon positif maka orang 

yang bersangkutan cenderung untuk 

menyukai atau mendekati objek, sedangkan 

respon negative cenderung untuk menjauhi 

objek tersebut. 

a. Pengertian Kognisi (Pengetahuan) 

Istilah kognisi berasal dari kata cognoscare 

yang artinya mengetahui. Aspek kognisi 

banyak mempermasalahkan bagaimana 

cara memperoleh pemahaman tentang 

dirinya dan lingkungannya, serta 

bagaimana dengan kesadaran itu ia 

berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap 

perilaku sadar manusia didahului oleh 

proses kognisi yang member arah terhadap 

perilaku dan setiap lahiriahnya baik 

dirasakan maupun tidak dirasakan. 

b. Pengertian Afeksi (Sikap) 

Sikap merupakan kecenderungan untuk 

bertindak, beroperasi, berfikir dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi dan 

nilai. Sikap timbul dari pengalaman, tidak 

dibawa sejak lahir tetapi merupakan hasil 

belajar. Sikap mempunyai daya dorong 

atau motivasi dan bersif atevaluatif, 

artinya mengandung nilai menyenangkan 

atau tidak menyenangkan. Objek sikap 

dirasakan adanya motivasi, tujuan, nilai 

dan kebutuhan. 

Sayogo dan Fujiwati (1987) 

mengemukakan bahwa sikap merupakan 

kecenderungan yang berasal dari dalam 

diri individu untuk berkelakuan dengan 

suatu pola tertentu terhadap  suatu objek 

berupa manusia, hewan atau benda akibat 

pendirian atau persamaannya terhadap 

objek tersebut. 

c. Pengertian Psikomotorik (Tindakan) 

Jones dan Davis dalam Sarlito (1995) 

memberi definisi tindakan yaitu 

keseluruhan respon (reaksi) yang 

mencerminkan pilihan seseorang yang 

mempunyai akibat (efek) terhadap 

lingkungannya. Suatu tindakan 

dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan 

dan diarahkan pada pencapaian sesuatu 

agar kebutuhan tersebut terpenuhi. 

Tindakan yang ditujukan oleh aspek 

psikomotorik merupakan bentuk 

keterampilan motorik yang diperoleh 

peternak dari suatu proses belajar 

(Samsudin, 1977). Psikomotorik yang 

berhubungan dengan kebiasaan bertindak 

yang merupakan aspek perilaku yang 

menetap (Rahmat, 1989). 

Dalam penelitian ini siswa SMP yang 

diberikan LKS Matematika Realistik berbasis 

online interaktifituintinyabahwa informasi 

dan intruksi dari guru kepada siswa yang 

dikemas secara menarik agar siswa dapat 

mengerjakan tugas dan latihan yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, dalamhalinikonten, 

permasalahan dan isi yang ada di LKS 

merupakan permasalahan yang kotekstual 

sehingga siswa diberikan suatu alat matematis 

yang digunakan untuk mengkonstruksi 

konsep-konsep matematis dibawah bimbingan 
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guru, kemudian LKS ini dikemas dalam 

sistem online yang intekatif, dari keadaan ini 

siswa kemudian diukur respon terhadap 

penggunaan LKS tersebut. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah, “Dapat 

terciptanya LKS matematika  realistik 

berbasis online interaktif dan siswa SMP 

mempunyai respon yang positif terhadap 

penggunaan LKS ini. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan penelitian pengembangan atau 

biasa disebut dengan istilah R&D (Research 

and Development). Produk yang 

dikembangkan adalah LKS Matematika 

Realistik untuk siswa SMP Kelas VII materi 

Kubus dan Balok berbasis Online Interaktif.  

Menurut Borg dan Gall dalam Nana 

Syaodih Sukmadinata (2011:169-170) ada 

sepuluh langkah pelaksanaan strategi 

penelitian dan pengembangan. 

1) Penelitian dan pengumpulan data 

(research and information collecting). 

Pengukuran kebutuhan, studi literatur, 

penelitian dalam skala kecil, dan 

peertimbangan-pertimbangan dari segi 

nilai. 

2) Perancanaan (planning). Menyusun 

rencana penelitian, meliputi kemampuan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan 

penelitian, rumusan tujuan yang hendak 

dicapai dengan penelitian tersebut, desain 

atau langkah-langkah penelitian, 

kemungkinana pengujian dalam lingkup 

terbatas 

3) Pengembangan dalam draf produk 

(develop preminilary form of product). 

Pengembangan bahan pembelajaran, 

proses pembelajaran, proses pembelajaran 

dan instrumen evaluasi. 

4) Uji coba lapangan awal (preminilary field 

testing). Uji coba dilapangan pada 1 

sampai 3 disekolah dengan 6 sampai 3 

sekolah dengan 6 sampai dengan 12 

subjek uji coba (guru). Selama uji coba 

diadakan pengamatan, wawancara dan 

pengedaran angket. 

5) Merevisi hasil uji coba (main product 

revision). Memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6) Uji coba lapangan awal (main field 

testing). Melakukan uji coba yang lebih 

luas pad 5 sampai dengan 15 sekolah 

dengan 30 sampai dengan 100 orang 

subjek uji coba. Data kuantitatif 

penampilan guru sebelum dan sesudah 

menggunakan model yang dicobakan 

dikumpulkan. 

7) Penyempurnaan produk hasil uji coba 

lapangan (operasional product revision). 

Menyempurnakan produk hasil uji 

lapangan. 

8) Uji pelaksanaan lapangan (operasional 

field testing). Dilaksanakan di sekolah 

melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. 

Pengujian dilakukan melalui angket, 

wawancara, dan observasi dan analisis 

hasilnya. 

9) Penyempurnaan produk akhir (final 

product revision). Penyempurnaan 

didasarkan masukan dari uji pelaksanaan 

lapangan. 

10) Diseminasi dan implementasi 

(Dissemenation and Implementation). 

Melaporkan hasilnya dalam pertemuan 

profesional dan dalam jurnal. Bekerjasama 

dengan penerbit untuk penerbitan. 

Memonitor penyebaran untuk 

pengontrolan kualitas. 

Pada uji pelaksanaan lapangan, LKS 

online yang sudah dibuat kemudian diujikan 

kesiswa untuk melihat respon dari perangkat 

ini yang sebenarnya masih dalam tahap 

pengembangan, dan ini merupakan rangkaian 

dari penelitaian untuk menghasilkan produk 

yang maksimal dan efektif.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari produk awal yang sudah 

dikembangkan dan menghasilkan produk 

LKS online ini, bisa dilihat dalam contoh 

tampilan awal sebagai berikut: 

 
 

Respon siswa selama pembelajaran 

menggunakan LKS dapat diketahui dari 

angket yang disebarkan peneliti pada akhir 

pembelajaran. Data hasil respon siswa 
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terhadap LKS pada uji coba terbatas disajikan 

pada tabel berikut. 

No Aspek Persentase Nilai Kategori 

1 

Kelayakan 

Isi (KI) 83,06% 3,32 Baik 

2 Sajian (SJ) 85,48% 3,42 Baik 

3 RME 81,05% 3,24 Baik 

Jumlah 249,60%     

Rerata 83,20% 3,33 Baik 

 

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa 

respon siswa terhadap aspek kelayakan isi 

sebesar 83,06% dengan nilai 3,32; aspek 

sajian diperoleh 85,48% dengan nilai 3,42; 

dan aspek RME diperoleh 81,05% dengan 

nilai 3,24. Sedangkan respon siswa untuk 

seluruh aspek sebesar 83,20% dengan nilai 

3,33. Nilai tersebut dikonversikan dengan 

tabel skala penilaian (tabel 4) dan 

menghasilkan kategori “baik” 

 

5. KESIMPULAN 

Dari rangkaian penelitian pengembangan ini 

diperoleh bahwa produk yang diujicobakan 

lapangan kepada siswa SMP untuk 

memperoleh deskripsi akhir. Respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

LKS  matematika realistik SMP kelas VIII 

semester II berbasis sistem online 

dikategorikan “baik” dan dapat digunakan 

untuk membantu guru dalam proses 

pembelajaran. 
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Abstrak 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan 

keterampilan berhitung matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD/MI di 

desa Gadingrejo. Subyek dalam penelitian ini 18 siswa. Obyek dalam penelitian ini adalah proses 

dan cara berhitung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Teknik pengolahan data melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Keterampilan berhitung matematika meliputi empat tahap, yaitu prosedur menghitung 

semua (counting-all), prosedur menghitung pada (counting-on), fakta prosedur diturunkan (derived 

fact), dan prosedur fakta yang diketahui (known fact). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

masih cenderung berada pada tahap  counting-on yaitu siswa berhitung menggunakan perpaduan 

antara pikiran dan jari tangan. 

 

Kata Kunci: keterampilan berhitung matematika, counting-all, counting-on, derived fact, known 

fact. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha untuk 

menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan di masa yang 

akan datang. Untuk itu perbaikan mutu 

pendidikan harus ditingkatkan, salah satunya 

meningkatkan kualitas produk pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 

upaya peningkatan mutu proses pendidikan 

termasuk dalam hal ini pendidikan 

matematika. Tujuan umum pendidikan masa 

kini adalah untuk memberi bekal agar kita 

dapat berfungsi secara efektif dalam zaman 

teknologi ini. Matematika berperan sangat 

penting dalam persiapan ini karena 

peranannya yang unik dalam setiap aspek 

kehidupan bersama. 

Dalam dunia pendidikan ada banyak 

mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 

siswa pada setiap jenjang pendidikan. Salah 

satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh 

siswa sesuai dengan kurikulum adalah mata 

pelajaran matematika. Matematika 

merupakan bidang studi yang dipelajari oleh 

semua siswa dari TK sampai SMA dan 

bahkan di Perguruan Tinggi. Banyak alasan 

perlunya siswa belajar matematika antara 

lain, sarana mengembangkan kreatifitas, 

sarana berfikir logis dan matematis, serta 

sarana memecahkan persoalan kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan matematika pada 

jenjang dasar mengutamakan keterampilan 

berhitung, sehingga diharapkan seorang siswa 

mampu mengetahui dasar-dasar dari 

berhitung. 

Ada beberapa sasaran utama kurikulum 

matematika Sekolah Dasar, yang 

berhubungan erat satu sama lainnya. 

Beberapa sasaran utama tersebut adalah ( 

Jhon L. Mark, 1988) : 

1. pengembangan konsep-konsep; 

2. pengembangan pemahaman 

matematika; 

3. pengembangan keterampilan; 

4. kemampuan pemecahan masalah;  

5. pengembangan sikap menghargai dan 

sikap-sikap yang lain yang meng-

untungkan.  

Pada sasaran yang ketiga yaitu 

pengembangan keterampilan dalam hal ini 

keterampilan berhitung, siswa SD diharapkan 

dapat :  

mailto:Silviairarahayu01@gmail.com
mailto:Budiyono555@gmail.com
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1. mengetahui fakta mendasar mengenai 

penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian bilangan pecahan; 

2. mengerti beberapa algoritma (bentuk-

bentuk untuk mencatat perhitungan); 

3. melakukan pemeriksaan hasil 

perhitungan; 

4. menduga jawabnya untuk 

menghindari hasil yang tidak masuk 

akal.  

 

Keterampilan berhitung ini dapat 

ditingkatkan penguasaannya dengan banyak 

latihan atau drill. Kegiatan yang beragam 

(bervariasi) akan dapat meningkatkan 

keefektifan latihan. Meskipun buku pelajaran 

menjadi sumber bahan latihan utama, guru 

sekolah dasar hendaknya dapat mencari 

sumber-sumber yang lain dan dapat 

menggunakan alat peraga sesuai pokok 

bahasan yang dipelajari. Semua itu adalah 

upaya memberikan keragaman (pengajaran 

yang bervariasi, kreatif, dan menyenangkan) 

yang diharapkan dapat meningkatkan 

semangat siswa dalam belajar matematika. 

Pe-ngajaran matematika yang harus diberikan 

pada para siswa digolongkan dalam 4 

kategori penting. Keempat kategori itu adalah 

fakta, konsep, prinsip, dan 

skill(keterampilan). 

Keterampilan berhitung sangat penting 

baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

untuk kepentingan melanjutkan sekolah. 

Keterampilan berhitung ditentukan oleh 

kebiasaan siswa dalam melakukan 

perhitungan. Siswa yang rajin berlatih 

berhitung tentunya akan lebih baik dan lancar 

dalam melakukan perhitungan. Tetapi dalam 

kenyatannya tidak semua siswa lancar dalam 

berhitung. Siswa merasa kesulitan dalam 

menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan 

mengalikan suatu bilangan. Dengan 

mengetahui kesulitan dalam mengoperasikan 

operasi hitung, diduga siswa belum paham 

dan belum mengerti cara-cara dalam 

melakukan perhitungan.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

mencoba mengadakan penelitian mengenai 

keterampilan berhitung matematika siswa 

SD/MI di Desa Gadingrejo pada siswa kelas 

V semester 1 tahun ajaran 2014/2015.  

 

2. KAJIAN LITERATUR.  

Pembelajaran matematika bagi para 

siswa merupakan pembentukan pola pikir 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun 

dalam penalaran suatu hubungan diantara 

pengertian-pengertian itu. Dalam 

pembelajaran matematika, para siswa 

dibiasakan untuk memperoleh pemahaman 

melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang 

dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan objek (abstraksi). Siswa diberi 

pengalaman menggunakan matematika 

sebagai alat untuk memahami atau 

menyampaikan informasi misalnya melalui 

persamaan-persamaan, atau tabel-tabel dalam 

model-model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau 

soal-soal uraian matematika lainnya.  

Heruman (2008: 63) menyatakan 

dalam pembelajaran matematika SD, 

diharapkan terjadi reinvention (penemuan 

kembali). Penemuan kembali adalah 

menemukan suatu cara penyelesaian  secara 

informal dalam pembelajaran di kelas. 

Selanjutnya Heruman menambahkan bahwa 

dalam pembelajaran matematika harus 

terdapat keterkaitan antara pengalaman 

belajar siswa sebelumnya dengan konsep 

yang akan diajarkan. Sehingga diharapkan 

pembelajaran yang terjadi merupakan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna 

(meaningful), siswa tidak hanya belajar untuk 

mengetahui sesuatu (learning to know about), 

tetapi juga belajar melakukan (learning to 

do), belajar menjiwai (learning to be), dan 

belajar bagaimana seharusnya belajar 

(learning to learn), serta bagaimana 

bersosialisasi dengan sesama teman (learning 

to live together). 

Setiap orang memiliki keterampilan 

yang merupakan suatu talenta dari Allah 

SWT. Sebagian orang menyadari akan 

keterampilan yang dimilikinya, akan tetapi 

sebagian lagi belum atau tidak menyadari 

keterampilan dalam dirinya sendiri. 

Menggunakan keterampilan bisa saja dengan 

pikiran, akal dan kreatifitas. Jika 

keterampilan itu diasah, tidak menutup 

kemungkinan bila akan menghasilkan sesuatu 

yang menguntungkan 

Muhibbin Syah (2010: 121) 

menyatakan “keterampilan adalah kegiatan 

yang berhubungan dengan urat-urat syaraf 

http://www.duniapelajar.com/2014/07/29/pengertian-keterampilan-menurut-para-ahli
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daan otot-otot (neuromuscular) yang 

lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah 

seperti menulis, mengetik, olahraga, dan 

sebagainya.” 

Keterampilan sering diartikan sebagai 

sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan  

fisik,  padahal  keterampilan  lebih  luas  lagi  

cakupannya. Keterampilan  fisik  misalnya  

seseorang  yang  cekat  dalam  membuat 

kerajinan. Sedangkan keterampilan yang 

berkaitan dengan berfikir adalah cekat dalam 

melakukan berhitung pada mata pelajaran 

matematika. Jika seseorang  dapat  

melakukan  berhitung  dengan  cekatan,  

maka  dapat dikatakan terampil dalam 

berhitung. 

Berhitung adalah usaha melakukan, 

mengerjakan hitungan seperti menjumlah, 

mengurangi, mengalikan, membagi serta 

memanipulasi bilangan-bilangan dan 

lambang-lambang matematika. Berhitung 

sangat berperan penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa berhitung 

adalah komponen yang tidak bisa tertinggal 

dalam kehidupan, tidak melihat apa 

kegiatannya, berhitung tanpa disadari pasti 

ada dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. 

Secara sederhana berhitung merupakan 

kegiatan yang dilakukan tanpa direncana. 

Dali S Naga (1980: 1) menyebutkan 

berhitung adalah “salah satu cabang ilmu 

matematika.” Tetapi sekalipun sebagai 

cabang, berhitung telah menjelujuri seluruh 

tubuh matematika. Demikianlah berhitung 

ada di aljabar, berhitung ada di ilmu ukur 

(geometri), di teori kemungkinan 

(probabilitas), di statistika, analisis, teori 

fungsi, dan topologi. 

Berbagai kamus dan ensiklopedia 

(dalam Dali S Naga 1980: 1)  merumuskan 

berhitung sebagai ilmu (pengetahuan) tentang 

bilangan. Webster‟s New Third International 

Dictionary merumuskan berhitung sebagai 

“cabang matematika yang berkenaan dengan 

sifat dan hubungan bilangan-bilangan nyata 

dan dengan perhitungan mereka terutama 

menyangkut penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian”. Sedangkan 

Concise Oxford English Dictionary dan 

Encyclopedia Americana dengan singkat 

merumuskan berhitung sebagai “ilmu tentang 

bilangan” saja. 

Kita telah mengetahui bahwa berhitung 

adalah ilmu tentang bilangan. Menurut Bruce 

E. Meserve (Dali S Naga 1980: 6) 

menyatakan bahwa bilangan itu adalah “suatu 

abstraksi. Sebagai abstraksi bilangan tidak 

memiliki keperiadaan secara fisik.” Oleh 

karenanya kita tidak mungkin menuliskan 

bilangan hanya sekedar sebagai bilangan saja, 

tetapi kita menuliskan bilangan menurut 

lambang yang disajikan oleh bilangan itu. 

Dan sebagai batasan kita menentukan pula 

bahwa setiap dua lambang yang menunjukkan 

bilanganyang sama adalah pula sama satu dan 

lainnya. 

Fuso (dalam Richard E Mayer, 2008) 

telah mengidentifikasikan empat tahap utama 

dalam pengembangan keahlian komputasi: 

a. Prosedur menghitung semua (counting-all) 

Prosedur ini dilakukan dengan cara 

menambahkan m kali, dan kemudian 

menambahkannya dengan n kali. Untuk 

masalah 2 + 4 =, anak mungkin 

mengeluarkan satu jari dan berkata “1,” 

dan melipat jari lainnya. Lalu membuka 

jari berikutnya dan berkata “2,” jeda, 

mengeluarkan jari dan berkata “3,” 

mengeluarkan jari keempat dan 

mengatakan “4,” mengeluarkan jari kelima 

dan berkata “5,” dan mengeluarkan jari 

keenam dan berkata “6,”. 

b. Prosedur menghitung pada (counting-on) 

Untuk masalah 2 + 4 =, anak 

mungkin menghitung 2 di dalam hati dan 

kemudian berkata “3, 4, 5, 6,” karena 

setiap empat jari tambahan dilipat. Salah 

satu versi dari pendekatan ini adalah apa 

yang Groen dan Parkman (1972) sebut 

“model min,” yang melibatkan pengaturan 

memilih bilangan yang lebih besar dari m 

atau n dan ke mudian menambahkan 

dengan jumlah yang lebih kecil. Untuk 

masalah 2 + 4 = anak mungkin 

menempatkan empat jari dan kemudian 

berkata “5, 6,” karena setiap dua jari 

tambahan dilipat. 

c. Fakta prosedur diturunkan (juga disebut 

dekomposisi) 

Melibatkan menggunakan 

pengetahuan seseorang tentang jumlah 

fakta-fakta untuk mencari tahu jawaban 

untuk masalah terkait. Sebagai contoh, 

fakta pertama adalah bahwa anak belajar 

secara biasanya menjumlahkan secara 
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berganda, seperti 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 

3 = 6, dan seterusnya. Untuk masalah 2 + 

4 = siswa mungkin berkata: “Saya dapat 

mengambil 1 dari 4 dan mem-berikannya 

kepada 2. Yang membuat 3 + 3, sehingga 

jawabannya adalah 6.” Dalam contoh ini, 

anak itu tahu bahwa jumlah 3 ditambah 3 

adalah , tapi tidak secara langsung tahu 

jawaban untuk 2 ditambah 4. 

d. Prosedur fakta yang diketahui,juga disebut 

pengambilan (known fact) 

Melibatkan memiliki jawaban yang 

siap untuk setiap nomor fakta. Sebagai 

contoh, drill dan praktek dengan kartu 

flash umumnya ditujukan untuk membantu 

siswa memperoleh respon yang cepat 

untuk satu set fakta dasar. Untuk masalah 

2 + 4 = _______, anak akan mengatakan 

“6.” Seperti yang Anda lihat dalam 

perkembangan ini, prosedur awal anak 

untuk penambahan satu digit didasarkan 

pada penghitungan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan subyek pe-nelitian 

siswa kelas V SD/MI di Desa Gadingrejo. 

Teknik pengumpulan data de-ngan 

menggunakan wawancara dan observasi. 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian 

yang utama adalah peneliti sendiri, namun 

setelah fokus penelitian menjadi jelas maka 

dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana, yang dapat mem-pertajam serta 

melengkapi data hasil pengamatan dan 

observasi. Terdapat satu instrumen pedoman 

wawancara untuk mengetahui tahapan 

keterampilan berhitung. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini melalui tiga tahap yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (verification). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

pada 18 siswa kelas V SD/MI di Desa 

Gadingrejo adalah sebagai berikut. 

1. Tahap berhitung Counting-all 

Pada tahapan yang dasar ini hanya 

terdapat satu siswa dari 18 sampel yang 

di teliti, yaitu siswa ke empat. Dimana 

siswa tersebut masih lamban dalam 

berhitung dan masih mengunakan jari 

tangan. Pada tahapan ini siswa perlu 

adanya bimbingan khusus dalam berlatih 

berhitung. 

2. Tahap Counting-on 

Pada tahapan ke dua ini terdapat 9 

siswa, 50% dari sampel yang di teliti. 

Yaitu siswa pertama, siswa ke lima, 

siswa ke sepuluh, siswa ke dua belas, 

siswa ke tiga belas, siswa ke empat 

belas, siswa ke lima belas, siswa ke 

enam belas, dan siswa ke delapan belas. 

Dalam tahapan ini siswa menggunakan 

perpaduan antara pikiran dan jari tangan 

dalam berhitung. 

3. Tahap Derived Fact 

Pada tahapan ini terdapat 3 siswa 

dari 18 siswa yang diteliti. Yaitu siswa 

ke enam, siswa ke delapan, dan siswa ke 

sembilan. Dalam tahapan ini siswa 

menghitung dengan cara 

mengelompokkan bilangan. Dan perlu 

adanya peningkatan dalam kemampuan 

berhitung, supaya dapat terampil dalam 

berhitung. 

4. Tahap Known Fact 

Pada tahapan ini terdapat 3 siswa 

dari 18 siswa yang diteliti. Yaitu siswa 

ke tujuh, siswa ke sebelas, dan siswa ke 

tujuh belas. Dalam tahapan ini siswa 

langsung dapat menghitung tanpa 

menggunakan alat peraga ataupun jari 

tangan. 

 

Dari ke empat tahapan tersebut 

sebenarnya yang paling baik adalah yang 

ke empat yaitu tahap known fact, namun 

pada kenyataannya masih banyak siswa 

pada tahapan yang ke dua yaitu tahap 

counting-on. Oleh karena itu harus 

diupayakan memperbanyak latihan soal 

(drill), berlatih berhitung menggunakan 

alat peraga, dan guru hendaknya 

menggunakan model pembelajaran yang 

menyenangkan supaya siswa gemar 

berhitung. 

 

5. KESIMPULAN 

Dari analisis data hasil penelitian 

mengenai keterampilan berhitung matematika 

siswa kelas V SD/MI di Desa Gadingrejo 

bahwa keterampilan berhitung siswa kelas V 

SD/MI di desa Gadingrejo pada tahap 

prosedur menghitung pada (counting-on), 
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yaitu siswa masih banyak berhitung 

menggunakan jari tangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh maka dapat dikemukakan saran 

bahwa bagi guru harus dapat menyakinkan, 

membimbing, dan mengembangkan 

keterampilan matematika siswa supaya siswa 

tersebut dapat terampil dan gemar berhitung. 

Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menjadi salah satu acuan dalam 

penelitian berikutnya. 

 

6. REFERENSI 

Dali S Naga. 1980. Berhitung Sejarah dan 

Pengembangannya. Jakarta: 

Gramedia. 

 

E. Mulayasa. 2004. Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

Heruman. 2013. Model Pembelajaran 

Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Lexy L Maelong. 2007. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

 

Muhibbin Syah. 2010. Psikologi Belajar. 

Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Richard E Mayer. 2008. Learning and 

Intruction. New Jersey: Perason 

Merril Prentice Hall. 

 

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

PENERAPAN INTERACTIVE MULTIMEDIA PADA PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA BERBASIS KURIKULUM 2013 
 

Henry Suryo Bintoro 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus 

henrysuryo@yahoo.co.id  

 

Abstract 

 

Mathematics learning in SD 1 Muhammadiyah Kudus with the 2013 curriculum teachered centered 

dominant. In addition, teachers have not used learning media information and technology based. To 

overcome this problem researchers use interactive multimedia (CD interactive learning) in the 

learning of mathematics. The purpose of this research was to determine whether the use of 

interactive multimedia in learning mathematics based 2013 curriculum resulted learning 

achievement better than conventional learning. This research was a quasi-experimental research. 

The population of this research is grade V SD 1 Muhammadiyah Kudus academic year 2014/2015, 

including to 2 classes. The sampling technique was conducted stratified cluster random sampling. 

The sample in this research is the grade VA students SD 1 Muhammadiyah Kudus as well as the 

experimental group and grade VB students SD 1 Muhammadiyah Kudus as a control group. 

Instruments used to collect data is mathematics achievement test instruments. Test instruments 

tested before being used for data retrieval. The validity of the instrument tests conducted by the 

validator, a reliability test was tested with KR-20 formula. Analysis of the data used is the t-test. 

Test requirements analysis using Lillifors method to test for normality and homogeneity test method 

for Barlett. With α = 0.05 showed                          means learning mathematics 

using interactive multimedia based 2013 curriculum better than conventional learning. This is 

consistent with the hypothesis theory. 

 

Keywords: interactive multimedia, 2013 curriculum, mathematics learning. 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu usaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan adalah dengan 

meningkatkan pendidikan matematika. 

Matematika dirasa sebagian besar siswa 

sebagai mata pelajaran yang sulit. Hal ini 

dikarenakan matematika menuntut berfikir 

keras dan cenderung bersifat abstrak sehingga 

siswa merasa sulit untuk memahaminya. 

Konsep dasar matematika merupakan hal 

yang prinsip dan penting untuk menunjang 

pengembangan hasil belajar selanjutnya. 

Sebuah laporan dalam studi TIMSS 

(Trends in International Mathematics and 

Science Study) tahun 2011 menyatakan bahwa 

rata-rata skor matematika siswa di Indonesia 

berada di bawah rata-rata skor Internasional 

dan berada pada ranking 38 dari 63 negara. 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia 

adalah 386. Hasil studi TIMSS ini 

mengakibatkan Indonesia masih jauh 

tertinggal dari Thailand, Malaysia dan 

Palestina. Sebagian besar siswa hanya mampu 

mengerjakan soal sampai level menengah 

saja, dan dari hasil ini terlihat bahwa 

pendidikan matematika di Indonesia selama 

ini terlalu fokus pada kecakapan teknis dan 

tidak mampu sampai pada proses bernalar. 

Kenyataan di lapangan proses 

pembelajaran matematika masih 

menggunakan pembelajaran secara 

konvensional. Guru masih sebagai pusat 

belajar dan mendominasi pembelajaran. Guru 

melakukan pembelajaran dengan ceramah 

sehingga siswa pasif, siswa hanya 

mendengarkan saja penjelasan dari guru. 

Pembelajaran menjadi membosankan dan 

kurang menarik. Hal tersebut menyebabkan 

prestasi belajar matematika siswa menjadi 

rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

guru dapat menggunakan sebuah interactive 

multimedia pada pembelajaran matematika 

yang dapat mengaktifkan siswa, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Interactive multimedia tersebut berupa CD 

pembelajaran interaktif dengan menggunakan 

powerpoint atau macromedia flash. Dengan 

mailto:henrysuryo@yahoo.co.id
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pembelajaran seperti itu diharapakan dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Menurut Sucipta (2010: 1-2), secara umum 

manfaat yang dapat diperoleh dengan 

penggunaan interactive multimedia tersebut 

adalah proses pembelajaran lebih menarik, 

lebih efektif, jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan dan proses belajar mengajar 

dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta 

sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan penelitian Kulik dan 

Bangert-Drowns seperti yang dikutip Yaya S. 

Kusumah (2004: 4) memperlihatkan bahwa 

dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional, pembelajaran dengan 

interactive multimedia memiliki beberapa 

keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah 

penggunaan interactive multimedia yang tepat 

akan mampu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam matematika, kecepatan siswa 

dalam penguasaan konsep yang dipelajarinya 

lebih tinggi, retensi siswa lebih lama dan 

sikap siswa terhadap matematika menjadi 

lebih positif. 

Kurikulum 2013 atau Pendidikan 

Berbasis Karakter adalah kurikulum baru 

yang dicetuskan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan 

sebuah kurikulum yang mengutamakan 

pemahaman, skill, dan pendidikan karakter, 

siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif 

dalam berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun disiplin yang tinggi.  

Penggunaan interactive multimedia 

berbasis kurikulum 2013 diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Interactive multimedia 

menuntut siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran dan terjadi pembelajaran dua 

arah antara siswa dan media yang digunakan 

(CD pembelajaran interaktif) sehingga 

pembelajaran lebih menarik. Hal tersebut 

sesuai dengan konsep kurikulum 2013 yang 

mengutamakan ketiga aspek prestasi belajar, 

yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui apakah penggunaan interactive 

multimedia berbasis kurikulum 2013 

menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional, (2) untuk mengetahui manakah 

yang memberikan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik, antara siswa-siswa yang 

mempunyai kecerdasan intrapersonal tinggi, 

sedang, dan rendah, dan (3) untuk mengetahui 

apakah terdapat interaksi antara pembelajaran 

matematika dan kecerdasan intrapersonal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Pembelajaran Matematika SD 

Pengertian matematika sangat sulit 

didefinisikan secara akurat. Pada umumnya 

orang awam hanya akrab dengan satu cabang 

matematika elementer yang disebut aritmatika 

atau ilmu hitung. Menurut Jhonson dan 

Myklebust (dalam Rosma, 2010: 11) 

matematika adalah bahasa simbolis yang 

fungsi praktisnya untuk mengekspresikan 

hubungan-hubungan kuantitatif dan 

keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya 

adalah untuk memudahkan pemikiran. 

Ruseffendi (dalam Heruman, 2012: 1) 

menyatakan bahwa matematika adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola 

keteraturan dan struktur yang terorganisasi, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke 

unsur yang didefinisikan. 

Secara filosofis, pengertian tentang 

pengajaran matematika berbeda dengan 

pembelajaran matematika sesungguhnya 

berbeda. Oleh karena itu, paradigma 

pengajaran matematika harus diubah, yaitu 

dari teacher centered menjadi learner 

centered, dari content based menjadi 

competency based, dari product of learning 

menjadi process of learning, dan dari 

summative evaluation menjadi formative 

evaluation (Ibrahim, 2012: 49). Pembelajaran 

matematika adalah kegiatan pendidikan yang 

menggunakan matematika sebagai kendaraan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

(Soedjadi, 2000: 6). 

Tujuan akhir pembelajaran matematika 

di SD yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari (Heruman, 2012: 

2). Untuk dapat memperoleh keterampilan 

tersebut, maka diperlukan adanya latihan 

secara terus menerus dalam mengaplikasikan 

konsep matematika di kehidupan sehari-hari. 
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Dalam hal ini guru memegang peranan 

penting untuk menghadirkan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa. 

2.2 Prestasi Belajar Matematika 

Menurut Gagne dalam Anitah W 

(2007: 1.3) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses di mana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Pengalaman belajar akan 

diperoleh apabila terjadi proses interaksi 

dengan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini 

adalah guru, teman, narasumber, kondisi 

nyata, lingkungan alami, lingkungan buatan 

maupun hal-hal lain yang dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar siswa. 

Belajar berarti membentuk makna 

atau menemukan informasi bermakna dimana 

aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu yang 

baru. Makna diciptakan oleh siswa dari apa 

yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan 

alami, yang dipengaruhi oleh pengertian yang 

telah ia punyai. Proses belajar yang 

sebenarnya terjadi pada waktu skema 

seseorang dalam keraguan yang merangsang 

pemikiran lebih lanjut. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005: 895), Prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya. prestasi belajar 

adalah hasil usaha yang dicapai siswa dalam 

membentuk makna, penguasaan pengetahuan, 

serta keterampilan berkat pengalaman dan 

latihan dalam proses belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf, maupun simbol 

yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai 

oleh setiap siswa dalam periode tertentu. 

Prestasi belajar matematika adalah 

hasil yang telah dicapai siswa dalam proses 

belajar matematika yang menghasilkan 

perubahan pada diri siswa yang disebabkan 

oleh latihan yang terarah dan hasil dari 

pengalaman serta proses interaksi dari 

individu, perubahan tersebut berupa 

pembentukan makna, penguasaan 

pengetahuan, dan keterampilan yang hasilnya 

dinyatakan dengan simbol, angka, atau huruf 

sebagai nilai. 

2.3 Interactive Multimedia 

Multimedia adalah media yang 

menggunakan dua unsur atau lebih media 

yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, 

audio, video, dan animasi secara terintegrasi. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu linear multimedia dan interactive 

multimedia. Linear multimedia adalah suatu 

multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun yang dapat dioperasikan 

oleh pengguna. Multimedia linear ini berjalan 

sekuensial (berurutan), contohnya TV dan 

film. Sedangkan interactive multimedia 

adalah suatu multimedia yang dilengkapi 

dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga 

pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendakinya untuk proses selanjutnya. 

Contoh interactive multimedia adalah 

multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi 

game dan lain-lain (Depdiknas, 2008: 6). 

Pemanfaatan interactive multimedia 

sangatlah banyak diantaranya untuk: media 

pembelajaran, game, film, medis, militer, 

bisnis, desain, arsitektur, olahraga, hobi, 

iklan/promosi, dll. Berkembangnya komputer 

dan multimedia, pendidikan yang mulanya 

dimulai dari menyediakan informasi bagi 

siswa beralih menjadi penelusuran topik dan 

menciptakan belajar penuh makna bagi siswa 

itu sendiri. Sebagai seorang guru bisa 

menggunakan komputer untuk membantu 

dalam proes memudahkan pembelajaran 

siswa. Misalnya, guru bisa menggunakan 

perangkat genggam seperti komputer tablet 

untuk mengumpulkan data informasi 

mengenai bagaimana siswa menyelesaikan 

tugas. Selain itu guru bisa mengambil data 

yang dikumpulkan selama pengamatan atas 

siswa yang bekerja untuk membantu dalam 

membuat keputusan mengenai jenis 

pengalaman belajar yang diperlukan untuk 

membantu siswa meraih hasil-hasil yang 

diharapakan. Semua kegiatan tersebut yang 

menggunakan komputer disebut Pengajaran 

Yang Dikelola Komputer (CMII) (Smaldino, 

2011: 163). 

Dalam penelitian ini interactive 

multimedia menggunakan CD pembelajaran 

interaktif dari paduan foto, suara, dan slide. 

Hal tersebut menggunakan program 

powerpoint atau macromedia flash. CD 

pembelajaran interaktif merupakan sebuah 

media yang dapat dikemas dalam sebuah CD 

(Compact Disk) yang tujuannya adalah 

aplikasi interaktif di dalamnya dan juga 

mempunyai beberapa menu yang dapat diklik 

untuk menampilkan suatu informasi tertentu. 
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2.4 Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 atau Pendidikan 

Berbasis Karakter adalah kurikulum baru 

yang dicetuskan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan 

sebuah kurikulum yang mengutamakan 

pemahaman, skill, dan pendidikan karakter, 

siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif 

dalam berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. 

Kurikulum 2013 mengutamakan 

prestasi belajar dari tiga aspek dan ketiga 

aspek tersebut mempunyai tingkat yang sama 

dalam pembelajarannya, baik proses 

pembelajarannya maupun penilaiannya. 

Ketiga aspek tersebut yaitu pertama, aspek 

pengetahuan. Pengetahuan dalam kurikulum 

2013 sama seperti kurikulum-kurikulum 

sebelumnya, yaitu penekanan pada tingkat 

pemahaman siswa dalam pelajaran. Nilai dari 

aspek pengetahuan bisa didapat dari Ulangan 

Harian, Ujian Tengah/Akhir Semester, dan 

Ujian Kenaikan Kelas. Pada kurikulum 2013, 

pengetahuan bukan aspek utama seperti pada 

kurikulum-kurikulum sebelumnya. 

Kedua aspek keterampilan. 

Keterampilan merupakan aspek baru dalam 

kurikulum di Indonesia. Keterampilan 

merupakan penekanan pada skill atau 

kemampuan. misalnya adalah kemampuan 

untuk mengemukakan pendapat, 

berdiksusi/bermusyawarah, membuat laporan, 

serta berpresentasi. Aspek keterampilan 

merupakan salah satu aspek penting karena 

hanya dengan pengetahuan, siswa tidak dapat 

menyalurkan pengetahuan tersebut sehingga 

hanya menjadi teori semata. Ketiga aspek 

sikap. Aspek sikap merupakan aspek tersulit 

untuk dinilai. Sikap meliputi sopan santun, 

adab dalam belajar, absensi, sosial, dan 

agama. Kesulitan penilaian dalam aspek ini 

karena guru tidak setiap saat mengawasi 

siswa-siswinya. Sehingga penilaian tidak 

begitu efektif. 

Titik tekan pengembangan kurikulum 

2013 adalah penyempurnaan pola pikir, 

penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman 

dan perluasan materi, penguatan proses 

pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar 

agar dapat menjamin kesesuaian antara apa 

yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan 

(Kemdikbud: 2013: iii). Kurikulum 2013 

sebagai bagian dari intervensi peningkatan 

mutu pendidikan, tentu tidak bisa 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu, 

Satndar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi 

rujukan ketika Kurikulum 2013 diterapkan, 

termasuk tujuh standar nasional pendidikan 

lainnya. Demikian juga dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap 

menjadi bagian Kurikulum 2013. Satuan 

pendidikan tetap mempunyai kewenangan 

untuk mengembangkan kurikulum sendiri 

yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan 

tersebut. Di samping itu, Kurikulum 2013 

tetap merupakan kurikulum berbasis 

kompetensi. 

2.5 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini telah dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya. Fuadi Aziz (2009) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

penggunaan multimedia berbasis komputer 

dapat meningkatkan motivasi belajar di 

sekolah. Mit Witjaksono (2012) dalam 

penelitiannya menggunakan model 

pembelajaran dan media pembelajaran 

interaktif berbasis TIK dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Rosalia Hera Rahayuningrum 

(2011) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan media 

pembelajaran multimedia interaktif 

berbantuan komputer dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. Selain itu Susanto 

(2013) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa penggunaan interactive multimedia 

dengan education game dapat meningkatkan 

prestasi, minat, dan aktivitas siswa. 

Penelitian di atas merupakan penelitian 

yang mengkaji tentang penggunaan 

multimedia interaktif atau interactive 

multimedia dengan berbagai cara. Namun 

pembelajaran tersebut belum dilakukan di 

tingkat Sekolah Dasar pada mata pelajaran 

matematika khususnya pada kurikulum 2013. 

Untuk itu, penelitian ini akan melengkapi 

penelitian – penelitian sebelumnya dalam 

rangka peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika SD pada kurikulum 2013. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika di sekolah 

dasar masih menggunakan pembelajaran 
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secara konvensional. Guru melakukan 

pembelajaran dengan metode ceramah atau 

metode ekspositori. Guru masih sebagai pusat 

belajar dan siswa hanya mendengarkan saja 

penjelasan dari guru. Pembelajaran menjadi 

membosankan dan kurang menarik. Hal 

tersebut menyebabkan prestasi belajar 

matematika siswa menjadi rendah. Terlebih 

sekarang sudah menggunakan kurikulum 

2013 yang menekankan pada proses 

pembelajaran. Penilaian tidak hanya dari 

aspek pengetahuan saja, tetapi aspek 

keterampilan dan aspek sikap. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat menggunakan sebuah interactive 

multimedia berbasis kurikulum 2013 yang 

dapat mengaktifkan siswa, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik. 

interactive multimedia berbasis kurikulum 

2013 tersebut berupa CD pembelajaran 

interaktif dengan menggunakan powerpoint 

atau macromedia flash. Dengan pembelajaran 

seperti itu diharapakan dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika. 

Kecerdasan intrapersonal siswa juga 

ikut mempengaruhi prestasi belajar 

matematika siswa. Kecerdasan intrapersonal 

berhubungan dengan kesadaran dan 

pengetahuan diri sendiri. Siswa yang 

mempunyai kesadaran dan pengetahuan diri 

sendiri yang kurang, diharapakan dengan 

menggunakan interactive multimedia berbasis 

kurikulum 2013 prestasi belajar matematika 

mereka menjadi lebih baik. Dengan kata lain 

penggunaan interactive multimedia berbasis 

kurikulum 2013 dan kecerdasan intrapersonal 

siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Dari pemikiran di atas dapat 

digambarkan kerangka pemikiran dalam 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen semu (quasi-experimental 

research). Hal ini dikarenakan peneliti tidak 

memungkinkan untuk mengendalikan dan 

memanipulasi semua variabel yang relevan. 

Seperti yang dikemukakan Budiyono (2003: 

82-83) bahwa, “Tujuan penelitian 

eksperimental semu adalah untuk 

memperoleh informasi yang merupakan 

perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

mengontrol dan atau memanipulasikan semua 

variabel yang relevan”.  

Pada penelitian ini yang dilakukan 

adalah membandingkan prestasi belajar 

matematika dari kelompok eksperimen yang 

menggunakan interactive multimedia berbasis 

kurikulum 2013 dengan kelompok kontrol 

yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Tempat Penelitian ini adalah di SD 1 

Muhammadiyah Kudus dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas V tahun 

pelajaran 2014/2015. Untuk uji coba tes 

dilaksanakan di SD 1 Gondangmanis Kudus. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

faktorial 2 x 1 dengan maksud untuk 

mengetahui pengaruh  satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Tabel rancangan 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.1  TABEL RANCANGAN 

PENELITIAN 

Pembelajaran (  ) 

Prestasi Belajar 

Matematika (b) 

Interactive 

Multimedia Berbasis 

Kurikulum 2013 (  ) 

    

Konvensional (  )     

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan 

Analisis Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui nilai matematika 

sebelumnya siswa kelas V yang digunakan 

untuk mengetahui keseimbangan keadaan 

prestasi belajar dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Selain itu, metode dokumentasi 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

Pembelajaran 

Matematika 
Prestasi Belajar 

Matematika Siswa 
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digunakan juga untuk mengetahui daftar 

nama dan nomor absen siswa. 

3.4.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa berupa prestasi belajar 

matematika dan. Tes ini memuat soal-soal 

obyektif yang berisi tentang materi yang akan 

diajarkan. Syarat tes yang baik adalah harus 

melaui beberapa uji: 

1. Analisis Instrumen 

a. Uji Validitas Isi 

Untuk menilai apakah suatu 

instrumen mempunyai validitas isi yang 

tinggi atau tidak, biasanya dilakukan 

melalui experts judgement (penelitian 

yang dilakukan oleh para pakar) dan 

semua kriteria penelaahan angket harus 

disetujui semua oleh validator. 

b. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini tes prestasi 

belajar yang penulis gunakan adalah tes 

obyektif, dengan setiap jawaban benar 

diberi skor 1, dan setiap jawaban salah 

atau tidak menjawab diberi skor 0. 

sehingga untuk menghitung tingkat 

reliabilitas tes ini digunakan rumus 

Kuder- Richardson dengan KR-20. 

2. Analisis Butir Soal 

Suatu butir soal dikatakan 

mempunyai daya pembeda jika kelompok 

siswa yang pandai menjawab benar lebih 

banyak dari kelompok siswa yang kurang 

pandai. Untuk mengetahui  daya beda 

suatu butir soal digunakan rumus korelasi 

product momen Karl Pearson. 

Dalam penelitian ini analisa data yang 

digunakan adalah  uji independent t-

test. Selain itu, digunakan pula analisis data 

yang lain, yaitu, metode Lilliefors dan metode 

Bartlett. Metode Lilliefors digunakan untuk 

uji normalitas antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Metode Bartlett 

digunakan untuk uji homogenitas antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini meliputi data 

hasil uji coba instrumen tes prsetasi belajar 

matematika. Berikut ini diberikan uraian 

tentang data tersebut: 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

a. Analisis Instrumen 

1) Validitas isi uji coba tes prestasi  

Tes prestasi belajar matematika 

pada materi sifat-sifat bangun datar dan 

bangun ruang terdiri dari 20 butir. Melalui 

dua orang validator, yaitu guru SD 1 

Muhammadiyah Kudus dan guru SD 1 

Gondangmanis diperoleh bahwa 20 butir 

tes prestasi dinyatakan valid karena telah  

memenuhi kriteria yang diberikan. 

2) Reliabilitas uji coba tes prestasi  

Dengan menggunakan rumus KR-20,  

diperoleh   r11  > 0,7, maka instrumen tes 

dikatakan reliabel. 

b. Analisis butir Soal 

Tes prestasi yang diujicobakan terdiri 

dari 20 soal tes uraian. Dari hasil uji 

menggunakan rumus korelasi product 

moment diperoleh 20 soal mempunyai 

kriteria baik, sebab rxy dari 20 soal tersebut 

lebih besar dari 0,3.  

2. Data Skor Prestasi Belajar Matematika 

Siswa  

Dari data prestasi belajar matematika 

siswa, kemudian ditentukan ukuran tendensi 

sentralnya yang meliputi rataan     ( X ), 

modus (Mo), dan ukuran dispersi meliputi 

jangkauan (J), dan simpangan baku (s) yang 

dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. 

TABEL 4.1 DESKRIPSI DATA PRESTASI 

BELAJAR SISWA  

Kelas 

Ukuran 

Tendensi 

sentral 

Ukuran 

Dispersi 

 ̅ Mo J s 

Kontrol 55 69 64 17,0 

Eksperimen 72 80 69 19,1 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas masing-masing sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode 

Liliefors. Berdasarkan uji yang telah 

dilakukan diperoleh harga statistik uji untuk 

taraf signifikansi 0,05 pada masing-masing 

sampel sebagai berikut : 

 TABEL 4.2 HASIL UJI NORMALITAS 

Uji 

Normalitas 
Lobs L0,05;n Kesimpulan 

Kelompok 

Eksperimen 
0,09 0,15 Normal 

Kelompok 

Kontrol 
0,13 0,15 Normal 
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Berdasarkan tabel di atas untuk 

masing-masing sampel ternyata Lobs < L0,05;n, 

sehingga H0 tidak ditolak. Ini Berarti masing-

masing sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

2.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol serta antara 

tingkat aktivitas siswa dilakukan dengan 

menggunakan Chi Kuadrat pada taraf 

signifikansi 0,05. 

TABEL 4.3  HASIL UJI HOMOGENITAS 

Sampel 
2χ

obs 

2χ

0.05;n 

Kesimpulan 

Metode 

Pembelajaran 
0,43 3,84 Homogen 

 

Berdasarkan tabel di atas, ternyata 

harga 2
obs dari kelas yang diberi perlakuan 

metode mengajar kurang dari 
2

;05.0 n , 

sehingga H0 tidak ditolak. Ini berarti variansi-

variansi populasi yang dikenai perlakuan 

metode mengajar sama (homogen). 

C. Hasil Pengujian Independent t-test 

Hasil perhitungan dengan independent 

t-test disajikan pada tabel berikut :  

TABEL 4.4 HASIL INDEPENDENT t-TEST 

Ket. Eksperimen Kontrol 

 ̅ 72 55 

N 35 34 

   289,38 363,17 

Sp 18,05 

        3,95 

       2,65 

Kesimpulan Ditolak 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan perlakuan siswa yang 

diberi penerapan interactive multimedia 

dengan siswa yang tanpa diberi perlakuan 

penerapan interactive multimedia terhadap 

prestasi belajar matematika. Dilihat dari rata-

rata kedua kelompok berarti prestasi belajar 

matematika siswa yang diberi penerapan 

interactive multimedia lebih baik daripada 

siswa yang tanpa diberi penerapan interactive 

multimedia. 

Hal ini disebabkan karena penerapan 

interactive multimedia menuntut siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran dan terjadi 

pembelajaran dua arah antara siswa dan 

media yang digunakan (CD pembelajaran 

interaktif) sehingga pembelajaran lebih 

menarik. Hal tersebut sesuai dengan konsep 

kurikulum 2013 yang mengutamakan ketiga 

aspek prestasi belajar, yaitu aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Menurut Sucipta (2010: 1-2), secara 

umum manfaat yang dapat diperoleh dengan 

penggunaan interactive multimedia tersebut 

adalah proses pembelajaran lebih menarik, 

lebih efektif, jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan dan proses belajar mengajar 

dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta 

sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan landasan teori dan disertai 

dengan hasil analisis yang diperoleh dapat 

ditarik kesimpulan pembelajaran matematika 

dengan menggunakan interactive multimedia 

menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik dari pada pembelajaran tanpa 

menggunakan interactive multimedia materi 

sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang 

pada siswa kelas V SD 1 Muhammadiyah 

Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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Abstract 

 

The purpose of this research to determine: (1) whether the learning of mathematics using Numbered 

Heads Together (NHT) produce learning achievement better than conventional learning, (2) 

whether there is influence intrapersonal intelligence to students learning achievement, (3) whether 

there is an interaction between learning methods with intrapersonal intelligence students of students 

mathematics achievement. This research was a quasi-experimental research with a 2 × 3 factorial 

design. This research population are students of grade V elemantary pablic school of the Jekulo 

District academic year 2014/2015. The sampling technique was conducted stratified cluster random 

sampling. The sample consisted of 35 respondents from the experimental group and the control 

group. Instruments used to collect data is mathematics achievement test instruments and instrument 

student questionnaire intrapersonal intelligence. Test prerequisite Variance Analysis using Lillifors 

test for normality test and Bartlett's test for homogeneity test. With α = 0.05 was obtained samples 

come from populations with normal distribution and homogeneous. Hypothesis test used is a two 

way ANOVA with different cells. With α = 0.05 showed (1)           means that there are 

differences in the effect of learning methods on mathematics achievement. This is consistent with the 

hypothesis theory, (2)           means that there are differences in mathematics achievement 

between students with high, medium, and low intrapersonal intelligence. This is consistent with the 

hypothesis theory, (3)           means that there are differences in achievement of each learning 

method consistent at each level of intrapersonal intelligence and the difference in learning 

achievement of each level consistent intrapersonal intelligence on each method of learning. This is 

not consistent with the hypothesis theory. 

 

Keywords: Numbered Heads Together (NHT), intrapersonal intelligence, mathematics achievement. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kenyataan sekarang ini, dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, matematika 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 

oleh sebagian siswa bahkan ada yang 

menganggap matematika sebagai mata 

pelajaran yang menakutkan. Padahal 

matematika merupakan salah satu pelajaran 

yang penting bagi siswa, karena mata 

pelajaran matematika berfungsi    untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bilangan dan simbol-

simbol serta ketajaman penalaran yang dapat 

memperjelas dan menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan suatu proses belajar 

mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya yaitu metode pembelajaran 

yang digunakan guru. Banyak metode 

pembelajaran dapat dipilih sebagai pengganti 

dari metode konvensional dan tentunya 

pemilihan metode tersebut harus disesuaikan 

dengan kondisi yang ada. Metode 

pembelajaran yang baik merupakan metode 

pembelajaran yang tidak hanya di dominasi 

oleh guru melainkan juga melibatkan 

keaktifan siswa, selain itu juga tidak hanya 

menekankan pada aspek kognitif siswa tetapi 

juga harus bisa meningkatkan kemampuan 

afektif siswa.  

Metode pembelajaran yang 

menggunakan prinsip kerja kelompok sering 

disebut dengan metode pembelajaran 

kooperatif. Pada dasarnya pembelajaran 

kooperatif merupakan kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dengan cara membentuk 

kelompok kecil dimana seiap siswa bisa 

berpartisipasi dalam tugas-tugas kolektif 

sehingga akan menuntut siswa untuk berperan 

aktif dalam mengikuti proses belajar 
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mengajar. Banyak metode pembelajaran 

kooperatif yang dapat digunakan oleh guru, 

salah satu diantaranya adalah metode 

Numbered Heads Together (NHT).  

Kecerdasan intrapersonal siswa juga ikut 

mempengaruhi prestasi belajar matematika 

siswa. Kecerdasan intrapersonal berhubungan 

dengan kesadaran dan pengetahuan diri 

sendiri. Siswa yang mempunyai kesadaran 

dan pengetahuan diri sendiri yang kurang, 

diharapakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) prestasi belajar 

matematika mereka menjadi lebih baik. 

Kecerdasan intrapersonal mempunyai 3 

aspek, adapun 3 aspek dalam kecerdasan 

intrapersonal adalah sebagai berikut: (1)  

Mengenali diri sendiri, (2)  Mengetahui apa 

yang diinginkan, dan (3)  Mengetahui apa 

yang penting. (Harry Alder, 2001: 79 - 97). 

Bertolak dari uraian diatas, perlu 

diadakan penelitian tentang pengaruh metode 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) terhadap prestasi 

belajar matematika ditinjau dari kecerdasan 

intrasiswa. 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk 

mengetahui apakah metode Numbered Heads 

Together (NHT) dapat menghasilkan prestasi 

belajar matematika yang lebih baik daripada 

metode konvensional, (2) untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh kecerdasan 

intrapersonal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika, (3) untuk mengetahui apakah 

terdapat interaksi antara metode Numbered 

Heads Together (NHT) dan kecerdasan 

intrapersonal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Prestasi Belajar Matematika Matematika 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2001:787), “Prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai”. Winkel (1996:318) menyatakan 

bahwa, “Prestasi adalah bukti usaha yang 

telah dicapai”. Menurut Sutratinah 

Tirtonegoro (2001 : 43), pegertian prestasi 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar 

mengajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang 

dapat mencerminkan hasil yang dicapai dalam 

periode tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 

prestasi yaitu bukti atau hasil yang telah 

dicapai setelah diadakan usaha sebaik-

baiknya sesuai batas kemampuan dari usaha 

tersebut. 

Menurut Slavin (2009: 6), bahwa belajar 

bagi masing-masing pelajar adalah 

membangun pengetahuannya dalam pikiran 

mereka sendiri, menemukan informasi 

bermakna dan mengubah informasi dengan 

memeriksa informasi baru terhadap aturan 

lama. Sedangkan menurut Tengku Zahara 

Djaafar (2001: 82), belajar adalah suatu 

perilaku aktif dari pembelajar itu sendiri 

sebagai hasil dari lingkungannya, dimana 

aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu yang 

baru. Menurut kaum konstruktivisme, belajar 

merupakan proses aktif pelajar 

mengkonstruksi arti entan teks, dialog, 

pengalaman fisis dan lain-lain. (Paul Suparno, 

1997: 61). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar berarti 

membentuk makna atau menemukan 

informasi bermakna dimana aktivitas tersebut 

menghasilkan sesuatu yang baru. 

Dari hubungan antara prestasi dengan 

belajar dapat dibuat definisi prestasi belajar. 

Prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah 

dicapai siswa setelah mengikuti serangkaian 

proses belajar mengajar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2001:637), “Matematika adalah ilmu tentang 

bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, 

dan prosedur operasional yang digunakan 

dalam menyelesaikan masalah mengenai 

bilangan.” Menurut Soedjadi (1999:11) 

definisi matematika adalah cabang ilmu 

pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik.  

Dari berbagai pendapat tentang hakekat 

matematika yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa matematika tidak terlepas 

dari penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-

struktur yang abstrak, berkenaan dengan ide-

ide atau konsep-konsep yang abstrak, dan 

tersusun secara hierarkis yang berhubungan 

dengan symbol-simbol dengan penalaran 

secara deduktif. 

Berdasarkan pengertian prestasi belajar 

dan matematika yang telah diuraikan di atas 

dapat dibuat kesimpulan bahwa prestasi 
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belajar matematika adalah hasil yang telah 

dicapai siswa dalam mengikuti pelajaran 

matematika yang mengakibatkan perubahan 

pada diri seseorang berupa penguasaan dan 

kecakapan baru yang ditunjukkan dengan 

hasil yang berupa angka atau nilai. 

2.2 Metode Pembelajaran  

Menurut Roestiyah, N K (1991: 

1),”Metode pembelajaran adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang 

digunakan guru untuk mengajarkan tiap 

bahan pelajaran. Sedangkan Muhibbin Syah 

(2004: 201) mengemukakan bahwa,”Metode 

pembelajaran adalah cara yang berisi 

prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan, khususnya kegiatan penyajian 

materi pelajaran kepada siswa.” 

1) Metode Konvensional 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

terbitan Balai Pustaka (2005: 593) disebutkan 

bahwa, “Konvensional adalah tradisional”. 

Sedangkan tradisional sendiri diartikan 

sebagai sikap cara berfikir dan bertindak yang 

selalu berpegang teguh pada norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun-temurun. 

Metode konvensional yang disebut juga 

metode tradisional adalah metode mengajar 

dengan cara-cara lama. Jadi metode 

konvensional dapat diartikan sebagai 

pengajaran yang masih menggunakan sistem 

yang biasa dilakukan yaitu sistem ceramah.  

Selain metode ceramah, metode 

pembelajaran yang sering digunakan dalam 

pembelajaran konvensional adalah metode 

ekspositori. Menurut Purwoto (2003: 69) 

“Jika dibandingkan metode ceramah pada 

metode ekspositori dominasi guru banyak 

berkurang, karena guru tidak terus bicara 

saja”. Guru bebicara pada awal pembicaraan, 

menerangkan materi dan memberi contoh 

pada waktu yang diperlukan, kemudian 

dilanjutkan dengan memberikan soal latihan. 

Siswa belajar lebih aktif, mengerjakan latihan 

sendiri, mungkin saling tanya jawab dan 

mengerjakan bersama temannya, atau diminta 

mengerjakan di papan tulis.  

Dalam penelitian ini metode 

konvensional yang dipakai adalah 

menggunakan metode ekspositori. 

2) Metode Numbered Heads Together 

(NHT) 

Numbered Heads Together (NHT) pada 

dasarnya merupakan sebuah varian Diskusi 

Kelompok yang dikembangkan oleh Spencer 

Kagan (1993) dengan melibatkan lebih 

banyak siswa dalam mereview materi 

pelajaran dan memeriksa penguasaan mereka 

akan materi pelajaran. Ciri khasnya adalah 

guru hanya menunjuk seorang siswa yang 

mewakili kelompok tanpa memberi tahu 

terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompok tersebut. Peneliti menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Penomoran (Numbering) 

(2) Memberi pertanyaan (Questioning) 

(3) Berpikir bersama (Heads together) 

(4) Menjawab pertanyaan (Answering) 

2.3 Kecerdasan Intrapersonal 

Gunawan (2003: 238) mengemukakan 

bahwa kecerdasan intrapersonal adalah 

kecerdasan yang berhubungan dengan 

kesadaran dan pengetahuan diri sendiri. 

Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk 

secara akurat dan realistis menciptakan 

gambaran mengenai diri sendiri (kekuatan 

dan kelemahan), kesadaran akan mood atau 

kondisi emosi dan mental diri sendiri, 

kesadaran akan tujuan, motivasi, keinginan, 

proses berfikir dan kemampuan melakukan 

disiplin diri, mengerti diri sendiri dan harga 

diri. 

Agus Efendi (2005: 156) 

mengemukakan bahwa kecerdasan 

intrapersonal adalah kecerdasan yang 

bergerak kedalam; acces to one’s own feeling 

life (akses kepada kehidupan perasaan diri 

sendiri); kecerdasan dalam membedakan 

perasaan-perasaan secara instan. 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

intrapersonal adalah kecerdasan yang 

berhubungan dengan kesadaran dan 

pengetahuan diri sendiri. Kecerdasan ini 

melibatkan kemampuan untuk secara akurat 

dan realistis menciptakan gambaran mengenai 

diri sendiri.  

2.4 Kerangka Berpikir 

Penggunaan metode dalam mengajar 

berpengaruh terhadap keberhasilan yang 

dicapai siswa dalam proses belajar mengajar. 

Banyaknya metode mengajar yang ada 

mengharuskan bagi seorang guru untuk dapat 

memilih metode mana yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan. Dalam penelitian 

ini digunakan dua metode yaitu metode 

konvensional (untuk kelas kontrol) dan 
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metode NHT (untuk kelas eksperimen). 

Selama ini penggunaan metode konvensional 

dalam mengajar seringkali menyebabkan 

siswa pasif dan kurang berpikir kreatif. 

Padahal banyak metode yang dapat 

mengaktifkan siswa yang dapat dipilih. Salah 

satunya adalah metode Numbered Heads 

Together (NHT). 

Kecerdasan intrapersonal siswa juga 

ikut mempengaruhi prestasi belajar 

matematika siswa. Kecerdasan intrapersonal 

berhubungan dengan kesadaran dan 

pengetahuan diri sendiri. Siswa yang 

mempunyai kesadaran dan pengetahuan diri 

sendiri yang kurang, diharapakan dengan 

menggunakan metode Numbered Heads 

Together (NHT) prestasi belajar matematika 

mereka menjadi lebih baik. Dengan kata lain 

penggunaan metode Numbered Heads 

Together (NHT) dan kecerdasan intrapersonal 

siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Berdasarkan pemikiran di atas dapat 

digambarkan pola pemikiran dalam penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Inda Muliana (2006). Dalam penelitian 

yang berjudul “Eksperimentasi Pembelajaran 

Matematika Dengan Metode Numbered 

Heads Together (NHT) Terhadap Prstesi 

Belajar Siswa Kelas VII Semester 2 SMP 

Negeri 6 Surakarta Pada Pokok Bahasan 

Prisma Dan Limas Ditinjau Dari Motivasi 

Belajar Siswa”. Hasil penelitian yang terkait 

tidak terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara penerapan pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together (NHT) 

dengan metode konvensional terhadap 

prestasi belajar matematika. 

Ningsih Wijayanti (2008). Dalam 

penelitian yang berjudul “Eksperimentasi 

Pembelajaran Matematika Dengan Metode 

Numbered Heads Together (NHT) Pada Sub 

Pokok Bahasan Luas Permukaan Dan Volume 

Kubus Dan Balok Ditinjau Dari Aktivitas 

Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 

Semester 2 SMP Negeri 1 Jaten”. Hasil 

penelitian yang terkait adalah terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

penerapan pembelajaran kooperatif Numbered 

Heads Together (NHT) dengan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar 

matematika. 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir yang 

dikemukakan di atas, maka dalam penelitian 

ini diajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Metode Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dapat menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih baik daripada 

metode konvensional. 

2. Kecerdasan intrapersonal siswa 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

3. Terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dan kecerdasan 

intrapersonal siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat, Waktu, dan Jenis Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 

Honggosoco kelas V semester 2 tahun 

pelajaran 2014/2015. Sedangkan uji coba 

instrumen dilaksanakan di SD Negeri 1 

Gondangmanis kelas V semester 2 tahun 

pelajaran 2014/2015. Penelitian dilaksanakan 

selama 6 bulan yaitu pada bulan Agustus 

2014 sampai bulan Februari 2015. 

Penelitian ini adalah merupakan 

penelitian eksperimental semu. Alasan 

digunakan penelitian eksperimental semu 

adalah peneliti tidak mungkin mengontrol 

semua variabel yang relevan. Langkah dalam 

penelitian ini adalah dengan cara 

mengusahakan timbulnya variabel-variabel 

dan selanjutnya dikontrol untuk dilihat 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

matematika sebagai variabel terikat. 

Sedangkan variabel bebas yang dimaksud 

Metode 

Pembelajaran 

Prestasi Belajar 

Matematika 
Kecerdasan 

Intrapersonal 

Siswa 



150 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

yaitu metode pembelajaran dan kecerdasan 

intrapersonal siswa. 

Pada akhir eksperimen, kedua kelas 

tersebut diukur dengan menggunakan alat 

ukur yang sama yaitu soal-soal tes prestasi 

belajar matematika. Hasil pengukuran 

tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan 

tabel uji statistik yang digunakan. 

 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rancangan faktorial 2×3. 

Rancangan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

 

       

 

b1 

 

b2 

 

b3 

        a1 

        a2 

ab11 

ab21 

ab12 

ab22 

ab13 

ab23 

Keterangan : 

A  =  Metode pembelajaran 

a1   = Metode NHT 

a2  = Metode Konvensional 

B  =  Kecerdasan intrapersonal  

b1  =   Kecerdasan intrapersonal (tinggi)  

b2  =   Kecerdasan intrapersonal (sedang) 

b3  =   Kecerdasan intrapersonal (rendah) 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan 

secara bertahap dan berkesinambungan. 

Urutan – urutan kegiatan yang akan dilakukan 

adalah : 

a. Melakukan observasi 

b. Memilih kelas mana yang akan digunakan 

untuk penelitian dan kelas untuk uji coba 

instumen. 

c. Mengambil nilai kemampuan awal untuk 

uji keseimbangan. 

d. Memberikan perlakuan berupa pengajaran 

pada dua kelas yang telah dipilih. 

e. Memberikan tes prestasi belajar untuk 

mengukur hasil belajar siswa. 

f. Mengolah dan menganalisis data 

penelitian. 

g. Menguji hipotesis dan menarik 

kesimpulan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas V SD Negeri Kelurahan 

Honggosoco Kecamatan Jekulo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara cluster random sampling dengan cara 

memandang populasi sebagai kelompok-

kelompok. Dari beberapa sekolah akan dipilih 

2 sekolah, yang satu sebagai kelas eksperimen 

(SD Negeri 2 Honggosoco) dan yang satu 

sebagai kelas kontrol (SD Negeri 1 

Honggosoco). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel – variabel tersbut adalah sebagai 

berikut : 

1) Variabel Bebas 

a) Metode Pembelajaran  

(1) Definisi Operasional : metode 

pembelajaran adalah cara mengajar guru 

dengan menggunakan metode NHT pada 

kelas eksperimen, metode konvensional 

pada kelas kontrol. 

(2) Indikator : metode pembelajaran 

dengan menggunakan metode NHT pada 

kelas eksperimen, metode ekspositori 

pada kelas kontrol. 

(3) Skala pengukuran : nominal dengan 

dua kategori metode NHT dan metode 

konvensional. 

2) Variabel Terikat 

1) Prestasi Belajar Siswa 

a) Definisi Operasional: Prestasi belajar 

adalah hasil yang diperoleh siswa 

sebagai akibat dari aktivitas selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar  

matematika. 

b) Indikator : nilai tes prestasi belajar 

matematika. 

c) Skala Pengukuran :  Interval 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan dalam pengambilan data adalah 

sebagai berikut : 

1) Metode Dokumentasi 

Fungsi dari metode dokumentasi pada 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai 

Ulangan kelas V semester 1 tahun pelajaran 

2014/2015 mata pelajaran matematika yang 

digunakan untuk uji keseimbangan.  

2) Metode Angket 

 Metode angket digunakan untuk 

memperoleh data ilmiah. Data yang diperoleh 

berupa skor hasil pengisian angket dari 

responden. Sebelum digunakan untuk 

A 

B 
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mengambil data penelitian, instrumen tersebut 

duji terlebih dahulu dengan uji validitas dan 

reliabilitas untk mengetahui kualitas item 

angket. Sedangkan untuk menguji butir 

instrumen digunakan uji konsistensi internal. 

a) Analisis Instrumen 

(1) Uji Validitas Isi 

(2) Reliabilitas 

b) Analisis Butir Soal  

(1) Konsistensi Internal 

3) Metode Observasi 

penelitian  ini  menggunakan  jenis  

observasi partisapan karena dengan observasi  

partisipan dapat  mengetahui  dan merasakan 

secara langsung aktivitas belajar siswa dan 

pengelolaan pembelajaran guru yang sedang 

berlangsung di kelas.   

4) Metode Tes 

Metode tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai prestasi belajar siswa. Tes yang 

digunakan berupa tes uraian. Sebelum 

digunakan untuk mengambil data penelitian, 

instrumen tersebut duji terlebih dahulu 

dengan uji validitas dan reliabilitas untuk 

mengetahui kualitas item soal. Sedangkan 

untuk menguji butir instrumen digunakan uji 

daya pembeda. 

a)  Analisis Instrumen 

(1) Uji Validitas Isi  

(2) Reliabilitas 

b) Analisis Butir Soal  

(1) Daya Pembeda 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diperoleh dengan cara statistik 

menggunakan analisis uji t. Untuk menguji 

hipotesis dengan uji t ini, sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan pada saat kedua 

kelompok belum dikenai perlakuan bertujuan 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

tersebut seimbang. Secara statistik, apakah 

terdapat perbedaan mean yang berarti dari dua 

sampel yang independen. 

b. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah sampel penelitian ini dari populasi 

distribusi normal atau tidak. Untuk menguji 

normalitas ini digunakan metode Lilliefors  

2) Uji Homogenitas Variansi  

 Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi penelitian mempunyai 

variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas ini digunakan metode Bartlett 

dengan statistik uji Chi kuadrat. 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis digunakan 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama, dengan model sebagai berikut : 

ijkijjiijk   )(X  

       (Budiyono, 2003:228) 

d. Untuk uji lanjut pasca anava, digunakan 

metode schefe untuk anava dua jalan. 

(Budiyono, 2004:214-21) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

D. Deskripsi Data 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

a) Hasil Uji Coba Angket Kecerdasan 

Intrapersonal Siswa 

(1)  Analisis Instrumen 

(a) Validitas isi uji coba angket 

Angket aktivitas belajar siswa terdiri 

dari 25 butir. Melalui dua orang validator, 

yaitu guru SD 2 Honggosoco dan guru SD 1 

Honggosoco diperoleh bahwa 25 butir angket 

dinyatakan valid karena telah memenuhi 

kriteria yang diberikan. 

(b) Reliabilitas uji coba angket 

Dengan menggunakan rumus KR-20, 

diperoleh r11 > 0,70 maka angket dikatakan 

reliabel. 

(2) Analisis Butir Soal  

(a) Konsistensi internal angket 

Angket yang diuji cobakan terdiri dari 

25 butir. Dari hasil uji konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment diperoleh 25 butir yang konsisten 

sebab rxy lebih besar dari 0,3. 

Setelah dilakukan analisis terhadap 25 

butir soal uji coba angket kecerdasan 

intrapersonal siswa diperoleh bahwa 25 butir 

soal tersebut dapat digunakan untuk 

penelitian.  

b) Hasil uji coba tes prestasi belajar 

c. Analisis Instrumen 

3) Validitas isi uji coba tes prestasi  

Tes prestasi belajar matematika pada 

materi sifat-sifat bangun datar dan bangun 

ruang terdiri dari 20 butir. Melalui dua orang 

validator, yaitu guru SD 2 Honggosoco dan 
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guru SD 1 Honggosoco diperoleh bahwa 20 

butir tes prestasi dinyatakan valid karena telah  

memenuhi kriteria yang diberikan. 

 

4) Reliabilitas uji coba tes prestasi  

Dengan menggunakan rumus KR-20,  

diperoleh   r11 > 0,7, maka instrumen tes 

dikatakan reliabel. 

d. Analisis butir Soal 

a) Daya Pembeda Uji Coba Tes Prestasi 

Tes prestasi yang diujicobakan terdiri 

dari 20 soal tes uraian. Dari hasil uji daya 

pembeda menggunakan rumus korelasi 

product moment diperoleh 20 soal daya 

pembedanya berfungsi dengan baik, sebab rxy 

dari 20 soal tersebut lebih besar dari 0,3.  

 

2. Data Skor Prestasi Belajar Matematika 

Siswa  

Dari data prestasi belajar matematika 

siswa, kemudian ditentukan ukuran tendensi 

sentralnya yang meliputi rataan     ( X ), 

modus (Mo), dan ukuran dispersi meliputi 

jangkauan (J), dan simpangan baku (s) yang 

dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. 

TABEL 4.1 DESKRIPSI DATA PRESTASI 

BELAJAR SISWA  

Kelas 

Ukuran 

Tendensi 

sentral 

Ukuran 

Dispersi 

 ̅ Mo J s 

Kontrol 65 65 24 6,4 

Eksperimen 80 83 24 6,9 

3. Data Skor Kecerdasan Intrapersonal Siswa  

Data tentang kecerdasan intrapersonal 

siswa diperoleh dari angket tentang 

kecerdasan intrapersonal siswa, selanjutnya 

data tersebut dikelompokkan dalam tiga 

kategori. Dari hasil perhitungan kedua 

kelompok diperoleh tabel sebagai berikut. 

 

 

 

TABEL 4.2 DESKRIPSI DATA 

KECERDASAN INTRAPERSONAL  

 

Kategori 

 

Nilai 

Jumlah Siswa 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Tinggi 71,8 < X 9 6 

Sedang 71,8 < X 

≤ 76,8 

4 6 

Rendah X ≤ 76,8 5 9 

 

 

E. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Prasyarat Perlakuan 

Data yang digunakan untuk uji 

keseimbangan ini adalah nilai ulangan 

Semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 untuk 

mata pelajaran matematika materi 

sebelumnya. Sebelum dilakukan uji 

keseimbangan, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan data nilai 

ulangan Semester 1 tahun pelajaran 

2014/2015 untuk mata pelajaran matematika 

materi sebelumnya dan diperoleh hasil untuk 

masing-masing sampel ternyata Lobs < L0,05;n, 

sehingga H0 diterima. Ini berarti masing-

masing sampel berasal dari distribusi normal.  

 Hasil uji keseimbangan dengan 

menggunakan uji t diperoleh thit <  t0,025;n atau 

thit > –t0,025;n  sehingga dapat disimpulkan 

bahwa antara kedua kelompok tidak memiliki 

perbedaan rerata yang berarti atau dapat 

dikatakan bahwa kedua kelompok dalam 

keadaan seimbang.  

2. Uji Prasyarat Analisis Variansi Dua Jalan 

Dengan Sel Tak Sama 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas masing-masing sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode 

Liliefors. Berdasarkan uji yang telah 

dilakukan diperoleh harga statistik uji untuk 

taraf signifikansi 0,05 pada masing-masing 

sampel sebagai berikut : 

 

 TABEL 4.3  HASIL UJI NORMALITAS 

Uji 

Normalitas 
Lobs L0,05;n 

Kesimpula

n 

Kelompok 

Eksperimen 
0,1163 0,2088 Normal 

Kelompok 

Kontrol 
0,1033 0,1933 Normal 

Kecerdasan 

Intraperson

al Tinggi 

0,1605 0,2288 Normal 

Kecerdasan 

Intraperson

al Sedang 

0,1968 0,2802 Normal 

Kecerdasan 

Intraperson

al Rendah 

0,1602 0,2368 Normal 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk 

masing-masing sampel ternyata Lobs < L0,05;n, 
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sehingga H0 tidak ditolak. Ini Berarti masing-

masing sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

 

2.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol serta antara 

tingkat kecerdasan intrapersonal siswa 

dilakukan dengan menggunakan Chi Kuadrat 

pada taraf signifikansi 0,05. 

 

TABEL 4.4  HASIL UJI HOMOGENITAS 

Sampel 
2χ

obs 

2χ

0.05;n 

Kesimpula

n 

Metode 

Pembelajaran 
0,08 3,84 Homogen 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

Siswa 

0,03 5,99 Homogen 

 

Berdasarkan tabel di atas, ternyata 

harga 2
obs dari kelas yang diberi perlakuan 

metode mengajar dan kecerdasan 

intrapersonal siswa kurang dari 
2

;05.0 n , 

sehingga H0 diterima. Ini berarti variansi-

variansi populasi yang dikenai perlakuan 

metode mengajar dan variansi-variansi 

kecerdasan intrapersonal siswa sama. 

 

F. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel 

Tak Sama 

Hasil perhitungan analisis variansi dua 

jalan sel tak sama disajikan pada tabel berikut 

:  

 

TABEL 4.5  RANGKUMAN ANALISIS 

VARIANSI DUA JALAN DENGAN SEL 

TAK SAMA 

 Fobs Ftabel Keputusan 

Metode (A) 64,1 3,8 
H0A 

ditolak 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

(B) 

16.2 3,0 
H0B 

ditolak 

Interaksi 

(AB) 
0,4 3,0 

H0AB 

diterima 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa : 

a. Pada efek utama baris (A) H0 ditolak. 

Hal ini berarti terdapat perbedaan 

perlakuan siswa yang diberi metode 

Numbered Heads Together (NHT) dengan 

siswa yang diberi perlakuan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

b. Pada efek utama kolom (B) H0 ditolak. 

Hal ini berarti terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika antara siswa 

dengan kecerdasan intrapersonal tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Pada efek utama interaksi (AB), H0 tidak 

ditolak. 

Hal ini berarti perbedaan prestasi dari 

masing-masing metode pembelajaran 

konsisten pada masing-masing tingkat 

kecerdasan intrapersonal dan tidak adanya 

perbedaan prestasi belajar dari masing-masing 

tingkat kecerdasan intrapersonal konsisten 

pada masing-masing metode pembelajaran. 

 

2. Uji Lanjut Pasca Anava 

Uji lanjut pasca anava dilakukan 

dengan menggunakan metode Scheffe’. 

Berdasarkan perhitungan analisis variansi dua 

jalan sel tak sama telah diperoleh keputusan 

uji bahwa H0A  ditolak, H0B ditolak, dan  H0AB  

diterima. 

 Pada anava dua jalan sel tak sama 

ternyata diperoleh keputusan uji bahwa H0A  

ditolak tetapi karena metode pembelajaran 

hanya memiliki dua kategori maka untuk 

antar baris tidak perlu dilakukan uji 

komparasi ganda. Kalaupun dilakukan 

komparasi ganda, dapat dipastikan bahwa 

hipotesis nolnya juga akan ditolak. Komparasi 

ganda tersebut menjadi tidak berguna, karena 

anava telah menunjukkan bahwa H0A  ditolak. 

Dari rataan marginalnya dapat disimpulkan 

bahwa metode Numbered Heads Together 

(NHT) menghasilkan prestasi belajar lebih 

baik dibandingkan metode konvensional. 

Uji komparasi ganda antar kolom perlu 

dilakukan karena dari anava dua jalan sel tak 

sama diperoleh bahwa H0B ditolak. Dari hasil 

uji komparasi ganda diperoleh bahwa siswa 

dengan kecerdasan intrapersonal tinggi 

prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan intrapersonal rendah, 

siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi 

prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan intrapersonal sedang, dan 
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siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang 

prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan intrapersonal rendah. 

Dari anava dua jalan dengan frekuensi 

sel tak sama diperoleh H0AB diterima ini 

berarti perbedaan prestasi dari masing-masing 

metode pembelajaran konsisten pada masing-

masing tingkat kecerdasan intrapersonal dan 

tidak adanya perbedaan prestasi belajar dari 

masing-masing tingkat kecerdasan 

intrapersonal konsisten pada masing-masing 

metode pembelajaran. Karena H0AB diterima 

maka tidak perlu diadakan uji komparasi 

rerata antar sel pada baris yang sama atau 

pada kolom yang sama.  

G. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama berarti tidak terdapat perbedaan prestasi 

belajar antara siswa yang diberi perlakuan 

metode Numbered Heads Together (NHT)  

dan siswa yang diberi perlakuan metode 

konvensional. Dari rataan marginal 

menunjukkan bahwa rata-rata kelas yang 

menggunakan metode Numbered Heads 

Together (NHT) lebih besar dari rata-rata 

kelas yang menggunakan metode 

konvensional. Dari rataan marginal tersebut 

metode Numbered Heads Together (NHT)  

lebih baik daripada metode konvensional. 

Hal ini disebabkan karena metode 

Numbered Heads Together (NHT) dapat 

mengaktifkan siswa sehingga proses belajar 

mengajar dapat menjadi lebih berkualitas. 

Dalam metode ini, siswa dalam satu kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah 

itu, setiap anggota kelompok diberi nomor. 

Dengan pemberian nomor dari tiap anggota 

kelompok tadi, jika guru ingin mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman siswanya, 

tinggal menyebutkan salah satu nomor dan 

setiap anak dengan nomor tersebut harus 

dapat menyampaikan inspirasi dari kelompok 

mereka masing-masing, sehingga tanggung 

jawab dari masing-masing anggota kelompok 

sangat diperlukan dalam metode ini. Setiap 

apa yang diputuskan dalam kelompok 

tersebut harus diketahui oleh masing-masing 

anggota, sehingga tidak ada yang dirugikan 

satu sama lain. Sehingga menghasilkan nilai 

rata-rata siswa lebih tinggi daripada nilai rata-

rata siswa yang diajarkan dengan metode 

konvensional. 

 

 

2. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama diperoleh H0B  ditolak. Hal ini berarti 

masing-masing tingkat kecerdasan 

intrapersonal siswa memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap prestasi belajar 

matematika.  

Setelah dilakukan uji Scheffe’ dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang memilki 

kecerdasan intrapersonal tinggi prestasi 

belajarnya berbeda dengan siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal rendah. 

Dari rataan marginalnya menunjukkan bahwa 

siswa yang memilki kecerdasan intrapersonal 

tinggi prestasi belajarnya lebih baik 

dibandingkan siswa yang memilki kecerdasan 

intrapersonal rendah. 

 Siswa yang memilki kecerdasan 

intrapersonal sedang prestasi belajarnya 

berbeda dengan siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal rendah. Dari rataan 

marginalnya menunjukkan bahwa siswa yang 

memilki kecerdasan intrapersonal sedang 

prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan 

siswa yang memilki kecerdasan intrapersonal 

rendah. 

Sedangkan siswa yang memilki 

kecerdasan intrapersonal tinggi prestasi 

belajarnya berbeda dengan siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal sedang. 

Dari rataan marginalnya menunjukkan bahwa 

siswa yang memilki kecerdasan intrapersonal 

tinggi prestasi belajarnya lebih baik 

dibandingkan siswa yang memilki kecerdasan 

intrapersonal sedang. 

3. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama diperoleh H0AB diterima. Hal ini berarti 

tidak terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dan kecerdasan intrapersonal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika, 

artinya metode Numbered Heads Together 

(NHT)  tidak lebih baik daripada metode 

konvensional untuk kecerdasan intrapersonal 

tinggi, sedang, maupun rendah. kecerdasan 

intrapersonal tinggi, sedang, maupun rendah 

menghasilkan prestasi belajar yang berbeda, 
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baik pada metode Numbered Heads Together 

(NHT)  dan metode konvensional.  

Tidak ditolaknya H0AB dikarenakan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan oleh guru 

sehingga mengganggu teman lain yang ingin 

berkonsentrasi pada pelajaran dan siswa 

kurang bersungguh-sungguh maupun kurang 

serius dalam mengisi angket kecerdasan 

intrapersonal siswa. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan landasan teori dan disertai 

dengan hasil analisis yang diperoleh dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika dengan metode 

Numbered Heads Together (NHT)  

menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik daripada metode 

konvensional. 

2. Kecerdasan intrapersonal siswa yang lebih 

tinggi mempunyai prestasi belajar 

matematika yang lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan intrapersonal yang 

lebih rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dan kecerdasan intrapersonal 

siswa terhadap prestasi belajar  

matematika siswa, artinya metode 

Numbered Heads Together (NHT)  lebih 

baik daripada metode konvensional untuk 

kecerdasan intrapersonal tinggi, sedang, 

maupun rendah. kecerdasan intrapersonal 

tinggi, sedang, maupun rendah 

menghasilkan prestasi belajar yang 

berbeda, baik pada metode Numbered 

Heads Together (NHT)  dan metode 

konvensional. 
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Abstrak 

 

Matematika adalah suatu bentuk aktivitas manusia. Oleh karea itu, proses pembelajaran matematika 

merupakan kegiatan yang bersifat sosial dan menuntut adanya interaksi di antara pelaku 

pembelajaran. Interaksi sosial antar pembelajar dalam pembelajaran berjalan secara simultan dengan 

proses pembentukan dan pengembangan aspek kognitif. Komunikasi adalah salah satu bagian 

penting dalam matematika dan pendidikan matematika. Melalui kegiatan komunikasi, siswa dapat 

bertukar ide dan pendapat, mengklarifikasi pemahaman dan pengetahuan yang mereka peroleh, dan 

lain sebagainya. Suatu proses belajar akan menjadi lebih efektif dan efisien jika para pembelajar 

saling mengkomunikasikan ide melalui interaksi sosial. Kemampuan komunikasi ini tentunya 

ditunjang dari pengadaan masalah matematika yang menantang (challenging problem). Masalah 

matematika yang digunakan bersifat terbuka (open-ended) mendukung terjadinya diskusi antar 

siswa. Karenanya, perkembangan kemampuan komunikasi siswa dalam dan melalui pembelajaran 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar dalam pendidikan. Interaksi sosial yang terjadi di 

antara siswa ketika bekerja sama menyelesaikan suatu masalah matematika maupun dalam 

mempresentasikan suatu hasil penyelesaian matematis dilandasi oleh norma yang berkembang 

dalam komunikasi, yaitu norma sosial dan norma sosiomatematik. Dari sekian banyak unsur sumber 

daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang 

signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai kurikulum merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kurikulum 

2013 yang baru-baru ini disahkan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah guna 

mensukseskan proses pendidikan di Indonesia yang secara langsung mengarah pada pembangunan 

bangsa dan karakter. Pengembangan interaksi sosial di antara siswa dalam proses pembelajaran 

sejalan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, yang menempatkan pembangunan karakter sebagai salah satu tujuan sekaligus bagian 

dari pendidikan kita. 

 

Kata Kunci:  Interaksi sosial, norma sosial, norma sosiomatematik, kurikulum 2013, pendidikan 

matematika realistik. 

 

1. PENDAHULUAN 

Teori kecerdasan majemuak atau ganda 

(Multiple inteligence) merupakan istilah yang 

diperkenalkan oleh Howard Gardner tahun 

1983 dalam karyanya Frames of Mind 

(http://www.infed.org). Salah satu jenis 

kecerdasan yang dikemukakannya adalah 

kecerdasan interpersonal, yang merupakan 

sisi lain dari kecerdasan intrapersonal. 

Kecerdasan interpesonal mengacu kepada 

kemampuan untuk mengerti intensi, motivasi 

dan keinginan orang lain, dengan kata lain, 

kemampuan ini menjamin seseorang bekerja 

secara efektif dengan orang lain (bekerja 

sama). Hasil survey National Association of 

College and Employee (NACE), USA (2002) 

terhadap 457 manager berbagai perusahaan 

dan lembaga tentang 20 kompetensi yang 

dibutuhkan agar sukses bekerja 

menyimpulkan bahwa intelektual dan teknikal 

skil ternyata menempati ranking 17 dari 20 

kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk 

bekerja. Kemamapuan komunikasi 

menduduki peringkat pertama di antara 

kompetensi lainnya. Disusul oleh kejujuran 

(integritas), kemampuan bekerja sama, 

kemampuan interpersonal beretika. Dalam 

bekerja sama, kemampuan untuk 

berkomunikasi secara efektif dan secara 

mudah berempati sangat diperlukan. Untuk 

itu, norma sosial sangat diperlukan dalam 

membentuk komunikasi dan empati yang 

efektif dalam suatu interaksi sosial.  

Interaksi sosial dalam pembelajaran 

merupakan salah satu tren dalam penelitian 

pendidikan matematika, terutama pada 

lingkungan belajar kolaboratif. Paham sosial 

konstruktivis menegaskan bahwa 

perkembangan kognitif individu merupakan 

suatu hasil dari komunikasi dalam kelompok 

sosial yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, 

proses belajar individu tidak hanya suatu 

proses mandiri yang dilakukan sendiri, namun 
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merupakan suatu bentuk sosial yang berjalan 

secara bersama-sama. Vygotsky dalam 

(Nyikos & Hashimoto, 1997) menyatakan 

bahwa interaksi sosial adalah prasyarat 

menuju perkembangan kognitif individu 

melalui internalisasi ide-ide dalam suatu 

komunitas. Pentingnya interaksi sosial juga 

diungkap oleh Tatsis (2009) dalam 

penelitiannya bahwa tingkah laku siswa saat 

berinteraksi dalam lingkungan matematika 

dapat menunjukkan tingkat pengetahuan 

matematikanya. Selain itu, pendekatan 

matematika realistik juga menekankan 

pentignya interaksi sosial yang tertuang 

dalam salah satu karakteristiknya. Treffers 

dalam Bakker (2004) merumuskan 

interactivity (interaksi) yang menekankan 

pada interaksi sosial antara pebelajar untuk 

mendukung proses konstruksi pengetahuan 

masing-masing pebelajar. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian  Kastberg & Frye (2013) 

bahwa proses belajar yang dialami siswa akan 

menjadi lebih efektif dan efisien jika siswa 

saling mengkomunikasikan ide melalui 

interaksi sosial. 

Agar interaksi sosial dapat berjalan 

dengan baik, perlu adanya suatu aturan yang 

harus dijalankan. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, aturan ini disebut norma 

sosial. Banyak penelitian yang telah 

dilakukan mengkaji tentang interaksi sosial 

dalam pembelajaran beserta norma sosial dan 

norma sosiomatematik. Konsep norma sosial 

dan norma sosiomatematik sendiri, telah 

diperkenalkan dalam dunia pendidikan oleh 

Paul Cobb dan rekan-rekannya (Cobb & 

Yackel, 1996; Yackel, Cobb, 1996). Konsep 

ini sudah cukup banyak diteliti dengan cara 

yang beragam, mulai dari interaksi kelas 

(McClain & Cobb, 2001) sampai pada 

psangan siswa yang kolaboratif (Tatsis & 

Koleza, 2008), dan dari Taman Kanak-kanak 

(Tatsis, Skoumpordi, & Kafouss, 2008) 

sampai tingkat universitas (Yackel & 

Rasmussen, 2002). Selain itu, Tatsis (2007) 

meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya norma sosial dan norma 

sosiomatematik dalam kelas matematika. 

Sedangkan Hershkowitz & Schwars (1999) 

mengembangkan sebuah alat dan aktivitas 

berbasis komputer yang mendukung 

pembentukan dan pengembangan norma 

sosiomatematik dalam proses pembelajaran. 

Kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian 

dalam proses interaksi siswa dalam 

pembelajaran. Melalui Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan dirancang 

program Pemerintah Republik Indonesia yang 

menempatkan pembangunan karakter sebagai 

salah satu tujuan sekaligus bagian dari 

pendidikan. Karakter dapat dikembangkan 

melalui interaksi sosial yang berlandaskan 

kebajikan yang terdiri atas sejumlah nilai, 

moral, dan norma. Pengembangan budaya dan 

karakter bangsa perlu dilakukan secara 

terintegrasi dalam suatu proses pendidikan 

yang tidak melepaskan peserta didik dari 

lingkungan sosial. Hal ini juga sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional sesuai dengan 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Kompetensi lulusan 

juga menjadi perhatian khusus, salah satunya 

kompetensi lulusan 

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C. 

Permendikbud No. 54 tahun 2013 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan mengemukakan 

sikap yang harus dimiliki lulusan yaitu 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, 

percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia.  

Dengan adanya standar kompetensi dari 

lulusan yang diharapkan, secara langsung 

proses pembelajaran di kelas menjadi sorotan. 

Hal ini dikarenakan mengingat waktu siswa 

sebagian besar dihabiskan di dalam kelas, 

perilaku dan sikap siswa tentu saja akan 

terbentuk seiring suasana pembelajaran di 

kelas. Bagaimana siswa berinteraksi dengan 

teman sekelas, berinteraksi dengan guru, 

menjadi hal utama yang harus terus 

diperbaiki. Tujuannya adalah untuk 

membentuk kompetensi lulusan yang baik, 

yang akan mengisi pembangunan bangsa 

sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang 
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Dasar 1945. Adanya aturan atau norma yang 

tegas, mutlak diperlukan dalam pembangunan 

karakter siswa. Oleh karena itu, artikel ini 

bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan norma 

sosial dan norma sosiomatematik di kelas 

matematika dan posisi norma sosial dan 

norma sosiomatematik di kelas matematika 

dalam kurikulum 2013. Kajian tentang norma 

sosiomatematik dalam kurikulum 2013 ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana 

pelaksanaan norma sosiomatematik dalam 

kelas matematika berdasarkan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan dan mengkaji 

kedudukan norma sosiomatematik dalam 

kurikulum 2013.  

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Norma Sosial dan Norma 

Sosiomatematik 

Konsep norma merupakan perluasan dari 

makna prescription yaitu tingkah laku yang 

mengindikasikan tindakan lain yang berkaitan 

seharusnya (harus) terjadi (Tatsis, 2009). 

Prescription selanjutnya bisa dikhusukan 

sebagai demands atau norma, tergantung pada 

apakah hal tersebut terbuka atau rahasia 

(Biddle dan Thomas, 1966).  Konsep serupa 

dengan norma adalah obligation (Voigt, 

1994) yang menghubungkan rutinitas yang 

beragam dalam kelas dan mengatur tingkah 

laku siswa dan guru. Kastberg dan Frye 

(2013) memahami norma sebagai kebiasaan 

di kelas yang diharapkan dapat mendorong 

pengembangan penalaran. Sedangkan norma 

menurut Yackel dan rekan-rekannya (Yackel 

dan Cob, 1996; McClain dan Cobb, 2001) 

dalam proses pembelajaran di kelas sebagai 

sebuah alat untuk menginterpretasi proses 

pembelajaran di kelas dan mengklarifikasi 

bagaimana kepercayaan siswa dan nilai yang 

mereka miliki dapat berkembang. Konsep dari 

norma merupakan suatu cara atau suatu alat 

yang baik untuk membangun kontrak didaktis 

dengan siswa. Kontrak didaktis sendiri 

merupakan istilah yang diperkenalkan oleh 

Brousseau (1997) yang merujuk pada 

kebiasaan khusus dari para siswa yang 

diharapkan oleh guru, ataupun sebaliknya. 

Tanggung jawab dari proses 

pengkonstruksian pengetahuan dilihat sebagai 

hal berbeda antara guru dan siswa dan 

kontrak didaktis yang membantu dalam 

prosesnya. Adanya interaksi sosial yang 

berlangsung di antara siswa ketika bekerja 

sama menyelesaikan suatu masalah 

matematika maupun mempresentasikan hasil 

penyelesaian matematis dilandasi oleh norma 

yang berkembang dalam komunikasi, yaitu 

norma sosial dan norma sosiomatematik 

(Tatsis, 2007). Norma sosial yang dibentuk 

pada awal pembelajaran di kelas, lama-

kelamaan berevolusi seiring kematangan 

siswa sehingga kualitas dari kontribusi siswa 

dalam kelas bertransformasi menjadi norma 

sosiomatematik.  

Norma sosiomatematik diperkenalkan tahun 

1996 oleh Yackel dan Cobb dalam 

penelitiannya yang bertujuan untuk 

memahami bagaimana kemandirian 

matematika siswa bisa didukung oleh 

kepercayaan dan nilai matematis yang mereka 

miliki dan untuk memahami aktivitas 

matematika dalam kelas. Yackel dan Cobb 

(1996) menyatakan bahwa norma 

sosiomatematik memegang posisi penting 

dalam aktivitas matematika di kelas. 

Walaupun norma sosiomatematik tidak sering 

secara eksplisit diajarkan oleh guru ataupun 

tercantum dalam buku teks, norma ini sangat 

penting ketika proses pembelajaran 

matematika diterima sebagai aktivitas 

matematika. Dengan kata lain, norma 

sosiomatematik bisa dilihat sebagai aspek 

matematis yang terjadi kembali dari diskusi 

yang fokus pada pemikiran matematis. Norma 

sosiomatematik adalah ilmu tentang 

melakukan matematika, karenanya hal ini 

termasuk dalam meta ilmu matematika 

(Sekiguchi, 2005). Dari hasil penelitian 

Yackel dan Cobb (1996) dengan mengamati 

kelas matematika yang menerapkan inkuiri 

dalam pelaksanaan pembelajarannya, 

menemukan beberapa perbedaan antara 

norma sosial dan norma sosiomatematik. Jika 

norma sosial menitikberatkan pada struktur 

umum dari aktivitas kelas, seperti 

menjelaskan dan menjastifikasi solusi; 

berusaha memahami penjelasan yang 

diberikan siswa lain; mengindikasikan atau 

mengungkapkan persetujuan atau 

ketidaksetujuan; dan menanyakan alternatif 

dalam situasi di mana konflik dalam 

interpretasi atau solusi menjadi jelas, norma 
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sosiomatematik mengkhususkan pada 

aktivitas matematika dan berhubungan pada 

hal-hal seperti: perbedaan solusi matematika, 

solusi matematika yang mendalam, solusi 

matematika yang efisien, dan penjelasan 

matematika yang masuk akal. 

Norma sosiomatematik mengkhususkan diri 

pada pembelajaran matematika di kelas. 

Seperti halnya norma sosial yang menjamin 

berlangsungnya kehidupan damai dan tentram 

dalam bermasyarakat, norma sosiomatematik 

juga menjamin adanya interaksi positif yang 

terjadi dalam kelas matematika. Dengan kata 

lain, norma sosiomatematik mendorong siswa 

belajar matematika dengan beretika. Picolo 

dkk (2008) menyatakan jika siswa bicara 

matematika, mereka pastilah belajar tentang 

matematika. Beberapa cara yang mendorong 

perkembangan norma sosiomatematik yaitu 

memfokuskan perhatian siswa dalam diskusi 

matematika, pemahaman ide antar siswa, dan 

eksplorasi kegiatan antara ide-ide tersebut. 

Ariyadi (2012) menyatakan bahwa norma 

sosiomatematik merupakan suatu aturan 

eksplisit maupun implisit yang mempengaruhi 

partisipasi siswa dalam aktivitas matematika. 

Norma sosiomatematik berkaitan dengan 

bagaimana siswa meyakini dan memahami 

pengetahuan matematika, menempatkan diri 

dalam suatu interaksi sosial dalam 

membangun pengetahuan matematika. Tujuan 

dari pembentukan norma sosiomatematik 

berdasarkan NCTM (2000) adalah untuk 

membantu siswa mengklarifikasi pernyataan 

yang mereka buat, fokus kepada konsisi 

masalah dan penyelesaian matematis, dan 

penyempurnaan ide-ide yang mereka miliki.  

Secara khusus, Lopez (2007) membedakan 

norma sosiomatematik menjadi dua, yaitu (1) 

norma sosiomatematik terkait dengan proses 

pemecahan masalah. Norma ini fokus pada 

ekspektasi bagaimana pemecahan masalah 

harus dilakukan. Sebagai contoh adalah 

mencoba berbagai macam strategi pemecahan 

masalah dan verifikasi hasil penyelesaian dan 

(2) norma sosiomatematik terkait dengan 

partisipasi dalam aktivitas bersama untuk 

pemecahan masalah. Norma ini fokus pada 

bentuk ideal interaksi sosial yang diharapkan 

dapat mendukung aktivitas penyelesaian 

masalah secara produktif. Norma 

sosiomatematik ini cenderung merupakan 

bentuk norma sosial, namun Lopez 

menekankan pada “objek matematis” dalam 

norma yaitu “pemecahan masalah”. Poin 

utama yang harus diperhatikan menurut 

Kazemi dan Stipek (2001) adalah banyak 

guru merasa mudah untuk memberikan 

pertanyaan dan bertanya pada siswa untuk 

mendeskripsikan strategi-strategi yang 

mereka gunakan; hal yang lebih menantang 

secara pedagogis adalah mendorong siswa 

tertarik pada inkuiri matematis murni dan 

mendorong mereka agar bisa lebih dari apa 

yang mungkin bisa mereka peroleh dengan 

mudah. 

 

2.2 Contoh Penerapan Norma 

Sosiomatematik  

Dua norma sosial yang dikembangkan oleh 

Kastberg dan Frye (2013) pada siswa kelas 

enam sekolah dasar adalah persisten dan 

bertanya sekaligus memberi tantangan. 

Norma ini lama- kelamaan bertransformasi 

menjadi norma sosiomatematik. Dalam 

penerapannya, norma inilah yang kemudian 

memiliki kontribusi dalam meningkatkan 

kemampuan matematika siswa (Kilpatrick, 

Swafford, dan Findell, 2001). Persisten 

didefinisikan oleh Frye dan siswa-siswanya 

sebagai pengidentifikasian tahap-tahap untuk 

menemukan solusi atau penyelesaian, 

menemukan solusi, mengeksplorasi metode-

metode lain yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Sebagai contoh 

apabila siswa menemukan sebuah solusi dari 

masalah yang diberikan, mereka tidak boleh 

menyimpulkan bahwa mereka telah selesai 

bekerja, mereka diharapkan merefleksi proses 

yang mereka gunakan untuk menyelesaiakn 

masalah dan memperluas temuan mereka. 

Dalam pelaksanaannya, norma sosial berupa 

persistensi ini memperlihatkan bagaimana 

norma sosiomatematik dengan 

mengeksplorasi perbedaan matematis yang 

ada. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial 

dalam kelas berupa menyelesaikan, 

menjastifikasi, dan berargumentasi 

bertransformasi menjadi norma 

sosiomatematik yang melibatkan 

pembelajaran matematika dalam berbagai 

tahap solusi (Cobb, Yackel dan Wood, 1989; 

Yackel, cobb, dan Wood, 1991). Selain itu, 
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pengimplementasian norma bertanya 

sekaligus memberi tantangan dilakukan 

dengan cara mendorong siswa menumbuhkan 

rasa ingin tahu, yang dalam matematika 

keingintahuan ini diwujudkan ke dalam 

beberapa pertanyaan. Pertanyaan berupa 

tantangan ini membantu siswa menemukan 

solusi yang efisien dari suatu penyelesaian 

masalah matematika. Proses ini mengarahkan 

siswa pada pemahaman matematika tingkat 

lanjut (Yackel dan Cobb, 1996) yang dapat 

digeneralisasikan dan dapat diterapkan pada 

situasi matematika baru. Dari hasil penelitian 

Kastberg dan Frye (2013)  dapat disimpulkan 

jika persisten dimaksudkan mengidentifikasi 

dan memahami perbedaan solusi dan proses 

matematika, bertanya sekaligus memberi 

tantangan ditujukan pada pengevaluasian 

efisiensi dari solusi.  

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan 

Sekiguchi terhadap siswa kelas delapan di 

salah satu sekolah di Jepang. Berdasarkan 

temuannya, hal yang memiliki peran penting 

dalam proses pembentukan norma 

soiomatematik adalah penggunaan hasil kerja 

siswa. Karena siswa familiar dengan 

pekerjaannya, penggunaan hasil kerja mereka 

dapat memfasilitasi pemahaman siswa tentang 

norma. Dalam penelitiannya, norma 

sosiomatematik yang dikembangkan oleh 

Sekiguchi (2005) dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika antara lain: (1) 

efisiensi; (2) adanya ide penting dalam tiap 

solusi; (3) tidak menulis apa yang belum tentu 

benar; dan (4) mementingkan keakuratan dari 

penyelesaian yang singkat. Selain itu, 

Sekiguchi (2005) mengungkapn adanya pola 

dalam pengembangan norma di kelas. 

Terdapat minimal tiga strategi yang 

digunakan guru dalam pengembangkan norma 

sosiomatematika, yaitu (1) menggunakan 

hasil kerja siswa; (2) menggunakan 

perbandingan (dalam hal ini membandingkan 

solusi siswa); dan (3) memperhatikan 

kebutuhan siswa yang tidak mengikuti norma 

(secara hati-hari tidak menimbulkan efek 

buruk dalam hal psikologi dan kehidupan 

sosial siswa). Gilbert dan Gilbert (2011) 

menyatakan bahwa setiap kelas 

mengembangkan sendiri norma yang 

berkaitan dengan pembelajaran matematika. 

Penelitian yang dilakukan Gilbert dan Gilbert 

(2011) ini menemukan bahwa norma 

sosiomatematik yang secara sukses 

mendukung siswa dalam belajar bergantung 

pada pemahaman guru mengenai konteks 

budaya siswa. Dalam hal ini norma 

sosiomatematik yang berhasil dikembangkan 

dalam pembelajaran matematika yaitu (1) 

mengobservasi; (2) mendengarkan; (3) 

merefleksi; (4) berlatih; dan (5) bertanya. 

Tatsis (2007) menghubungkan proses dari 

pembentukan norma dengan proses 

pembentukan kepercayaan dan nilai 

matematis, di mana bertujuan untuk 

menghubungkan pendekatatn sosiologi dan 

pisikologi. Dalam penelitian yang 

dilakukannya Tatsis menemukan salah satu 

norma yang muncul adalah kerja sama. 

2.3 Kurikulum 2013 

Dari sekian banyak unsur sumber daya 

pendidikan, kurikulum merupakan salah satu 

unsur yang memberikan kontribusi yang 

signifikan untuk mewujudkan proses 

berkembangnya kualitas potensi peserta didik. 

Kurikulum adalah instrumen pendidikan 

untuk dapat membawa insan Indonesia 

memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan  

keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi 

dan warga negara yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif. Menurut Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (2013), pengembangan 

kurikulum perlu dilakukan karena adanya 

berbagai tantangan yang dihadapi, baik 

tantangan internal maupun tantangan 

eksternal. Tangan eksternal terdiri dari 

kompetensi masa depan yang harus dimiliki 

masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya 

adalah kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan berfikir jernih dan kritis, 

kemampuan mempertimbangkan segi moral 

suatu permasalahan, kemampuan menjadi 

warga negara yang bertanggung jawab, dan 

sebagainya. Karenanya dilakukanlah 

penyempurnaan pola pikir perumusan 

kurikulum 2013 yang menempatkan semua 

mata pelajaran harus berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan.  

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan 

untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya 
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memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warg anegara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara  dan peradaban dunia. 

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran 

dilakukan salah satunya dengan menuntun 

siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu. 

Selain itu pembelajaran juga menekankan 

pada kemampuan berbahasa sebagai alat 

komunikasi, embawa pengetahuan dan 

berfikir logis, sistematis, dan kreatif.  

Penilaian pun dilakukan dengan mengukur 

proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja 

siswa, mengukur tingkat berfikir siswa mulai 

dari rendah sampai tinggi, dan menekankan 

pada pemikiran mendalam. 

2.4 Norma Sosiomatematik dalam 

Kurikulum 2013 

Pergeseran dari pendidikan yang berpusat 

kepada guru menjadi berpusat kepada siswa 

dan melibatkan mereka dengan 

menghubungkan kurikulum dengan 

kehidupan nyata para siswa. Kurikulum 

berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan 

lingkungannya. Kurikulum dikembangkan 

berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

berada pada posisi sentral dan aktif dalam 

belajar. Pelaksanaan kurikulum 2013 yang 

berpusat kepada siswa, kelas yang interkatif, 

siswa-siswa yang aktif menyelidiki, dan 

digunakannya konteks dunia nyata, perlu 

memperhatikan adanya norma di dalam kelas. 

Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran 

berlangsung dengan baik sekaligus 

membentuk individu yang beretika. Kelas 

matematika dengan norma sosiomatematik di 

dalamnya, menghadirkan pembelajaran yang 

sejalan dengan tuntutan pelaksanaan 

pembelajaran dalam kurikulum 2013. Karena 

dalam norma sosiomatematik, terdapat 

pertukaran pengetahuan (antara guru dan 

siswa, siswa dan siswa), keberagaman 

inisiatif siswa, otonomi dan kepercayaan 

(siswa diberi tanggungjawab), dan pemikiran 

kritis (membutuhkan pemikiran kreatif). 

Pengembangan norma sosiomatematik di 

kelas juga didukung dengan dijabarkannya 

salah satu proses pembelajaran di kelas yang 

disusun dalam Kurikulum 2013 yaitu proses 

pembelajaran dikembangkan atas prinsip 

pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan 

mengamati (melihat, membaca, mendengar, 

menyimak), menanya (lisan, tulis), 

menganalis (menghubungkan, menentukan 

keterkaitan, membangun cerita/konsep), 

mengkomunikasi-kan (lisan, tulis, gambar, 

grafik, tabel, chart, dan lain-lain) (Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan, 2013). 

Selain itu, pengembangan interaksi sosial di 

antara siswa dalam proses pembelajaran 

sejalan dengan program Pemerintah 

Indonesia, melalui Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, yang menempatkan 

pendidikan karakter sebagai salah satu tujuan 

dan bagian dari pendidikan kita. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum (2010) mendefinisikan karakter 

sebagai watak, tabiat, akhlak atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan 

untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan 

bertindak. Karakter dapat dikembangkan 

melalui interaksi sosial yang berlandasakan 

kebajikan yang terdiri atas sejumlah nilai, 

moral, dan norma. Pengembangan budaya dan 

karakter bangsa perlu dilakukan secara 

terintegrasi dalam suatu proses pendidikan 

yang tidak melepaskan peserta didik dan 

lingkungan sosial (Ariyadi, 2012). Dari 18 

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010), nilai karakter yang 

berkaitan dengan interaksi sosial yang 

dibahas dalam artikel ini adalah nilai 

toleransi, demokratis, bersahabat/komunikasi, 

dan tanggung jawab. Norma sosial yang dan 

norma sosiomatematik yang berkembang 

dalam proses pembelajaran akan berperan 

dalam membentuk karakter siswa yang mau 

menghargai pendapat orang lain dan bersikap 

demokratis. Adanya keharusan untuk 

mempresentasikan gagasan matematika dalam 

diskusi diharapkan dapat berkembang 

menjadi suatu bentuk kesadaran dan tanggung 

jawab dalam mengkomunikasikan gagasan 

kepada lingkungan. 
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3. KESIMPULAN 

Perkembangan kemampuan matematika 

siswa berkembang dengan adanya usaha guru 

untuk membangun norma sosiomatematik 

melalui diskusi dan membandingkan solusi 

siswa. Norma sosiomatematik yang 

berkembang dalam kelas di antaranya, 

menjelaskan pemikiran matematika; 

mendengarkan dan berusaha memahami 

penjelasan yang diberikan; memberikan 

tantangan apabila penjelasan dirasa tidak 

masuk akal; menjastifikasi interpretasi dan 

solusi dengan maksud memberikan tantangan; 

dan setuju dengan gambaran ataupun metode 

penyelesaian. Kelas matematika dengan 

norma sosiomatematik di dalamnya, 

menghadirkan pembelajaran yang sejalan 

dengan tuntutan pelaksanaan pembelajaran 

dalam kurikulum 2013. Karena dalam norma 

sosiomatematik, terdapat pertukaran 

pengetahuan (antara guru dan siswa, siswa 

dan siswa), keberagaman inisiatif siswa, 

otonomi dan kepercayaan (siswa diberi 

tanggungjawab), dan pemikiran kritis 

(membutuhkan pemikiran kreatif). Hal ini 

sesuai dengan proses pembelajaran 

dikembangkan atas prinsip pembelajaran 

siswa aktif dalam Kurikulum 2013. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) proses mencari bantuan adaptif yang dilakukan 

siswa SMP kelas VIII di Kabupaten Purworejo dalam belajar matematika, (2) penyebab siswa SMP 

kelas VIII di Kabupaten Purworejo mencari bantuan adaptif dalam belajar matematika, dan (3) 

alasan siswa SMP kelas VIII di Kabupaten Purworejo mencari bantuan adaptif dalan belajar 

matematika. Subjek penelitian ini berjumlah 8 orang, yaitu 3 orang ditentukan saat kegiatan 

observasi dan yang lain ditentukan berdasarkan wawancara dengan 3 orang subjek pertama tersebut. 

Pengambilan subjek menggunakan teknik purposive sampling dan snowball. Instrumen 

pengumpulan data, yaitu penulis sendiri dengan alat bantu berupa panduan observasi dan panduan 

wawancara yang sudah divalidasi oleh dua validator. Analisis data menggunakan model Miles dan 

Huberman. Hasil analisis data, diketahui bahwa siswa SMP di Kabupaten Purworejo mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika yang disebabkan kurang bisa menerapkan algoritma 

penyelesaian dan kurang teliti, siswa menyadari kesulitan yang dihadapi, serta siswa diperbolehkan 

bertanya atau berdiskusi oleh guru yang membimbing belajar matematika di kelas tersebut. 

Disebabkan hal tersebut, siswa mencari bantuan adaptif dengan beberapa langkah atau proses, yaitu 

siswa menyadari bahwa ia mengalami kesulitan dalam belajar matematika, kemudian meminta 

bantuan berupa langkah-langkah penyelesaiannya, siswa yang diminta bantuannya memberikan 

bantuan sesuai yang diminta, selanjutnya siswa pencari bantuan mencoba menyelesaikan masalah 

yang sudah ia ketahui langkah-langkah penyelesaiannya hingga memperoleh jawaban dan 

dikonfirmasikan jawabannya kepada pemberi bantuan. Selain dilatarbelakangi penyebab di atas, 

siswa mencari bantuan adaptif juga dilakukan dengan alasan, yaitu agar bisa menyelesaikan masalah 

yang sama berikutnya, dan agar mampu membantu teman yang belum mampu menyelesaikan 

masalah tersebut. 

 

Kata Kunci: adaptif, alasan, bantuan, kesulitan, matematika, siswa 

 

1. PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan adalah modal 

terpenting bagi manusia pada umumnya 

dalam perkembangan dan kemajuan zaman. 

Di dalam agama Islam, mencari ilmu 

pengetahuan sangatlah dianjurkan untuk 

menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia 

merupakan makhluk ciptaan Allah yang 

paling sempurna, karena manusia diberi 

akal  untuk berpikir. Dengan akal pikiran, 

manusia dapat mempelajari segala ilmu 

pengetahuan yang ada di alam ini. Oleh 

karena itu, manusia diperintahkan untuk 

belajar sebagai jalan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan tersebut. Bukti yang 

mendasari perintah untuk belajar yaitu 

diturunkannya Qur‟an surat al-„Alaq ayat 1-

5 yang merupakan ayat yang pertama kali 

diturunkan. 

“(1) Bacalah dengan menyebut 

nama Tuhanmu yang menciptakan, (2) Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah, (3) Bacalah dan Tuhanmulah Yang 

Mahamulia, (4) Yang mengajar (manusia) 

dengan pena, (5) Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahui” (T.Q.S. al-

„Alaq:1-5). 

Dari Qur‟an surat al-„Alaq tersebut, 

tersiratkan betapa pentingnya arti belajar, 

karena ayat tersebut menjadi ayat pertama 

yang diturunkan-Nya. Selain itu, 

sebagaimana kita ketahui bahwa 

pemerintah pun menerapkan program wajib 

belajar 9 tahun di sekolah sebagai upaya 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Definisi belajar menurut Travers 

dalam Suprijono (2010: 2), yaitu belajar 

merupakan proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku. Ini berarti bahwa 

sebagai akibat dari belajar adalah adanya 

proses ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya atau adanya perilaku yang 

sesuai. Adapun  menurut Slameto (2010: 2), 

didefinisikan bahwa belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam 
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interaksi dengan lingkungannya. Dari 

pengertian belajar yang diungkapkan oleh 

kedua ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

adaptasi perilaku yang merupakan hasil 

pengalaman yang lalu. 

Sedangkan matematika menurut 

Johnson dan Myklebust yang diungkapkan 

oleh Abdurrahaman (2010: 252) adalah 

bahasa simbolis yang fungsi praktisnya 

untuk mengekspresikan hubungan-

hubungan  kuantitatif dan keruangan, 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk 

memudahkan berpikir. Dalam matematika, 

tentu sering ditemui angka-angka, 

perhitungan, pengukuran, serta bangun 

datar maupun bangun ruang. Inilah yang 

dimaksud dengan fungsi praktisnya. Selain 

itu, dalam matematika, kita terbiasa berpikir 

sistematis dan terstruktur, sehingga cara 

berpikir ini juga dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Matematika menurut 

Soedjaji dalam Heruman (2010: 1), yaitu 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu 

pada kesepakatan, dan pola pikir yang 

deduktif. Dari kedua definisi  matematika di 

atas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah bahasa simbol yang memiliki objek 

tujuan abstrak berfungsi untuk membantu 

berpikir deduktif. Dari definisi belajar dan 

matematika tersebut dapat diperoleh 

pengertian belajar matematika adalah 

proses pengembangan potensi seseorang 

mengarah kepada keterampilan bernalar 

deduktif. 

Dalam melakukan aktivitas belajar 

ilmu apapun, wajar jika suatu saat siswa 

menghadapi kesulitan yang tidak mampu 

diselesaikan sendiri, begitu pula halnya 

dalam belajar matematika. Kesulitan yang 

dihadapi tentunya tak cukup hanya 

ditemukan yang kemudian ditinggalkan 

begitu saja, karena kita ketahui bersama 

bahwa dalam matematika, ilmu yang 

dipelajari berkesinambungan, yaitu ada 

bagian yang dapat dikuasai jika sudah 

menguasai suatu bagian tertentu. Karena 

terbatasnya kemampuan siswa tersebut, 

siswa memerlukan bantuan, baik dari 

catatan yang ia miliki sebelumnya, maupun 

orang lain yang diharapkan mampu 

membantunya menyelesaikan kesulitan 

yang sedang mereka hadapi. Namun tidak 

semua siswa mau menampakkan 

kebutuhannya akan bantuan dan bersedia 

mencari bantuan keluar dari diri mereka 

sendiri untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapi. Perilaku mencari bantuan (help-

seeking behavior) merupakan strategi 

penting yang memberikan konstribusi 

kepada siswa untuk belajar matematika (La 

Nani, 2012). Mencari bantuan tidak hanya 

mengatasi potensi kesulitan, tetapi juga 

memberikan konstribusi perolehan 

ketrampilan dan pengetahuan matematika 

yang dapat digunakan dalam situasi 

pembelajaran matematika. Mencari bantuan 

juga bukan berarti seseorang tidak dapat 

melakukan secara mandiri, namun justru 

dilakukan agar dengan bantuan yang 

diperoleh, ia dapat menjadi mandiri untuk 

selanjutnya. 

Dalam belajar matematika, 

seringkali siswa mengalami kesulitan 

seperti sulit memahami materi, sulit 

memahami soal, dapat memahami soal 

namun tidak mengetahui algoritma 

penyelesaiannya, sulit menerapkan rumus 

atau penyelesaian yang sesuai, tidak 

mampu mengkorelasikan materi yang sudah 

dipelajari dengan materi yang sedang 

dipelajari, ataupun kesulitan-kesulitan 

lainnya. Dengan adanya kesulitan belajar 

ini, sebagian siswa merasa perlu adanya 

mencari bantuan. Menurut Ryan & Pintrich 

dalam La Nani (2012), perilaku mencari 

bantuan merupakan usaha individu 

menggunakan orang lain sebagai sumber 

untuk mengatasi ketidakjelasan dan 

kesulitan dalam proses belajar. 

Mencari bantuan dalam belajar 

matematika merupakan salah satu bentuk 

regulasi diri yang dilakukan siswa untuk 

mengatasi kesulitan dalam belajar 

matematika dengan cara memanfaatkan 

orang lain (Darwati, 2009: 39). Regulasi 

diri merupakan upaya individu untuk 

mengatur diri. Ketika siswa mengalami 

kesulitan, tentu saja hanya siswa itu 

sendirilah yang dapat mengatur diri, apa 

yang seharusnya ia lakukan. Apakah ia 

akan mencari bantuan ataukah tidak. Orang 

lain tidak mempunyai peran kecuali setelah 

ia memutuskan untuk mengambil langkah 

mencari bantuan. Adapun langkah-langkah 

mencari bantuan menurut Puustinen dalam 
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La Nani (2012), yaitu: (1) menyadari 

perlunya bantuan, (2) memutuskan untuk 

mencari bantuan, (3) mengidentifikasi 

pembantu potensial, (4) menggunakan 

strategi untuk memperoleh bantuan, dan (5) 

evaluasi mencari bantuan periodik. 

Ada beberapa penelitian tentang 

perilaku mencari bantuan adaptif, salah 

satunya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Yuli Darwati pada siswa Sekolah 

Menengah Umum (SMU) di Bantul. Yuli 

Darwati meneliti perilaku mencari bantuan 

siswa dalam  tiga kategori (Tabel1,2,dan 3). 

 

 

 

Deviasi Standar Skor Kategori Subjek Penelitian 

Jumlah Prosentase 

X ≤ -1,5 X ≤ 47,25 Sangat 

rendah 

0 0 

-1,5 ≤ X ≤ -0,5 47,5 < X ≤ 60,75 Rendah 1 0,57 

-0,5 ≤ X ≤ +0,5 60,75 < X ≤ 74,25 Sedang 16 9,14 

+0,5 ≤ X ≤ +1,5 74,25 < X ≤ 87,75 Tinggi 91 52 

+1,5 ≤ X 87,25 ≤ X Sangat 

Tinggi 

67 38,23 

Total 175 100 

Tabel 1. Kategori Interpretasi Skor Skala Mencari Bantuan Adaptif dalam Belajar Matematika 

 

Deviasi Standar Skor Kategori Subjek Penelitian 

Jumlah Prosentase 

X ≤ -1,5 X ≤ 36,75 Sangat 

rendah 

22 12,57 

-1,5 ≤ X ≤ -0,5 36,75< X ≤ 47,25 Rendah 82 46,85 

-0,5 ≤ X ≤ +0,5 47,25< X ≤ 57,75 Sedang 48 27,43 

+0,5 ≤ X ≤ +1,5 57,75< X ≤ 68,25 Tinggi 22 12,57 

+1,5 ≤ X 68,25 ≤ X Sangat 

Tinggi 

1 0,57 

Total 175 100 

Tabel 2. Kategori Interpretasi Skor Skala Mencari Bantuan Eksekutif dalam Belajar Matematika. 

 

Deviasi Standar Skor Kategori Subjek Penelitian 

Jumlah Prosentase 

X ≤ -1,5 X ≤ 45,5 Sangat 

rendah 

22 12,57 

-1,5 ≤ X ≤ -0,5 45,5 < X ≤ 58,5 Rendah 92 52, 57 

-0,5 ≤ X ≤ +0,5 58,5< X ≤ 71,5 Sedang 50 28,57 

+0,5 ≤ X ≤ +1,5 71,5< X ≤ 84,5 Tinggi 11 6,28 

+1,5 ≤ X 84,5 ≤ X Sangat 

Tinggi 

0 0 

Total 175 100 

Tabel 3. Kategori Interpretasi Skor Skala Mencari Bantuan Tertutup dalam Belajar  Matematika. 
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Pertama, perilaku mencari bantuan 

adaptif. Perilaku mencari bantuan ini 

terjadi ketika siswa benar-benar 

membutuhkan yaitu ketika mereka tidak 

dapat lagi memecahkan masalah mereka 

sendirian (Darwati, 2009: 42). Mereka 

cenderung meminta petunjuk atau 

klarifikasi strategi daripada meminta 

jawaban. Tujuan mencari bantuan adaptif 

adalah menghasilkan perbaikan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

secara independen. Kedua, perilaku 

mencari bantuan eksekutif. Perilaku 

mencari bantuan ini terjadi ketika siswa 

sering meminta bantuan, meskipun mereka 

tidak membutuhkannya dan cenderung 

meminta jawaban daripada petunjuk 

(Darwati, 2009: 42). Tujuannya adalah 

untuk memperoleh manfaat berupa 

kelengkapan tugas dengan segera. Secara 

umum, mencari bantuan eksekutif berarti 

meminta orang lain untuk menyelesaikan 

masalah daripada mencoba menyelesaikan 

masalah itu sendiri. Ketiga, perilaku 

mencari bantuan tertutup. Siswa yang 

mengadopsi perilaku mencari bantuan ini 

menghindari perilaku mencari bantuan 

terbuka, dan cenderung mencari bantuan 

tertutup, seperti menyalin jawaban teman, 

atau mencari bantuan dari buku-buku teks 

dan menyontek (Darwati, 2009: 43). 

Tujuan mencari bantuan ini adalah untuk 

menutupi ketidakmampuan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penelitian Yuli Darwati yaitu bahwa 

pada kategori prestasi sangat rendah 

hingga kategori prestasi sedang, banyak 

siswa yang lebih memilih mencari bantuan 

selain bantuan adaptif. Sedangkan pada 

kategori prestasi tinggi dan sangat tinggi, 

sebagian besar siswa mencari bantuan 

adaptif, bahkan dari tabel mencari bantuan 

tertutup, tidak ada subyek penelitian untuk 

kategori prestasi sangat tinggi. 

Namun perlu disadari, mungkin 

tidak semua sekolah yang siswanya mau 

mencari bantuan dalam belajar matematika 

ketika mengalami kesulitan sebagaimana 

yang disampaikan Ryan dkk yang dikutip 

oleh La Nani (2012). Padahal perilaku 

mencari bantuan merupakan sikap yang 

tepat dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa. Maksud dari kesulitan belajar disini 

adalah kesulitan yang dihadapi siswa 

ketika mendapat materi, mengerjakan soal 

latihan, ataupun ketika mengerjakan tugas. 

Selain pada siswa SMU, penulis yakin 

bahwa perilaku mencari bantuan dalam 

belajar matematika juga sangat tepat untuk 

dilakukan siswa SMP dalam belajar 

matematika ketika mengalami kesulitan. 

  

 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui: 

1) proses mencari bantuan adaptif yang 

dilakukan siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Purworejo dalam belajar 

matematika, 

2) penyebab siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Purworejo mencari bantuan 

adaptif dalam belajar matematika, dan 

3) alasan siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Purworejo  mencari 

bantuan adaptif dalam belajar 

matematika 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan model studi 

kasus. Penelitian dilakukan pada setting 

tempat di SMPN 6 Purworejo, pada siswa 

kelas VIII A dan VIII B. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode observasi 

pada masing-masing kelas untuk 

mendapatkan siswa pencari bantuan; dan 

wawancara mendalam kepada pencari 

bantuan adaptif, pemberi bantuan adaptif, 

serta guru matematika di kelas tersebut; 

sehingga penulis menggunakan triangulasi 

sumber. Untuk menganalisis data, penulis 

menggunakan model Miles dan Huberman. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam melakukan analisis data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan 

triangulasi sumber di samping 

menggunakan analisis data Miles dan 

Huberman, yaitu melakukan wawancara 

mendalam kepada tiga jenis subjek data, 

yaitu kepada pencari bantuan adaptif (RAi), 

pemberi bantuan adaptif (RBi), serta guru 

(RG). Dari pembahasan hasil wawancara 

kepada RA1, ia mengaku meminta bantuan 

kepada yang lain, dikarenakan ia 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo | 
Ruang Seminar UM Purworejo, Sabtu, 9 Mei 2015 

169 

 

mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika terutama dalam menyelesaikan 

soal latihan. Kesulitan yang dialaminya 

tersebut adalah kurangnya ketelitian dan 

cara yang terbalik-balik atau dengan kata 

lain tidak mampu menerapkan algoritma 

penyelesaian. Wawancara dengan RA2, 

meskipun ia tidak mengaku soal latihannya 

susah, namun ia mengaku bahwa ia kurang 

teliti dalam mencari penyelesaian masalah 

atau soal tersebut. Ketidaktelitian tersebut 

yang menyebabkan ia harus bertanya atau 

mencari bantuan kepada teman ataupun 

guru di kelas. Selain itu ia juga mengaku, 

terkadang ia juga tidak bisa memahami 

soal. Hasil wawancara dengan RA3, ia 

mengaku mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika karena soalnya yang 

sulit. Maksud dari sulit di sini tentu 

dikarenakan ia tidak mampu menerapkan 

algoritma penyelesaian soal tersebut. 

Kesulitan-kesulitan ini merupakan 

beberapa hal yang menyebabkan mereka 

harus mencari bantuan, yaitu tidak teliti, 

tidak mampu menerapkan algoritma 

penyelesaian,dan soal latihan yang sulit 

menurut mereka. Selain sebab tersebut, 

ketika penulis melakukan observasi, Guru 

di kelas terkadang menyarankan untuk 

bertanya kepada teman jika mengalami 

kesulitan, dan didapati pula bahwa guru 

tidak melarang siswanya mencari bantuan, 

baik kepada guru maupun kepada teman. 

Selain itu, semua responden pencari 

bantuan adaptif juga mengaku tidak 

merasa malu untuk bertanya. Ini 

menandakan adanya kepercayaan diri pada 

siswa untuk mencari bantuan adaptif. 

Semua responden RAi mengaku, 

dengan kesulitan yang ada, mereka 

memilih mencari bantuan kepada orang 

lain berupa cara atau langkah-langkah 

penyelesaian dari pada hanya bertanya 

jawaban. Mereka mengkomunikasikan 

kesulitan yang dialami kepada orang lain 

dan diharapkan mendapatkan respon 

positif, yaitu cara atau langkah 

penyelesaian masalah sesuai dengan yang 

diminta. Baik RA1, RA2, maupun RA3, 

meskipun dalam menanggapi respon 

berbeda-beda, yaitu RA2 lebih suka 

mencatatnya terlebih dahulu, mereka 

mengaku setelah mendapatkan bantuan 

berupa cara penyelesaiannya, mereka 

mencoba mengerjakan sendiri. Setelah 

mencoba menyelesaikan masalah yang 

sudah diketahui cara dan penyelesaiannya 

tadi sendiri, RA1 dan RA3 akan bertanya 

kembali kepada teman yang membantunya 

untuk mengkonfirmasi jawaban yang 

diperolehnya benar atau tidak atau agar 

lebih jelas. Responden RA2 juga 

mengkonfirmasi jawaban kepada yang 

membantunya, namun  jika ia masih ragu. 

Ketika mencari bantuan seperti di atas, tak 

jarang mereka terlibat diskusi ataupun 

debat dengan teman-teman mereka, 

dikarenakan jawaban yang diperoleh 

berbeda. 

Ketiga responden pencari bantuan 

mengaku memilih mencari bantuan berupa 

cara penyelesaiannya, agar dapat 

menyelesaikan sendiri masalah atau soal 

yang sama selanjutnya. Terkadang, 

responden juga pernah meminta bantuan 

tetapi ternyata yang dimintai bantuan juga 

mengalami kesulitan pada masalah yang 

ditanyakan. Jika terjadi demikian, ada 

yang meminta salah satu untuk maju dan 

bertanya kepada guru, termasuk RA2 yang 

dianggap sering bertanya kepada guru. 

Adapula yang bersama-sama maju, salah 

satu bertanya, kemudian yang lain ikut 

melihat penjelasan dari guru tersebut. 

Tentunya siswa yang maju dan bertanya 

kepada guru tersebut, selain karena 

kesadaran atau inisiatif sendiri untuk 

mencari bantuan guna menyelesaikan 

masalah yang belum dapat ia hadapi, juga 

dikarenakan agar nantinya bisa 

memberikan bantuan kepada teman yang 

memintanya untuk bertanya kepada guru 

tersebut. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Penyebab siswa SMP kelas VIII 

mencari bantuan adaptif dalam 

belajar matematika di Kabupaten 

Purworejo adalah siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika 

yang disebabkan kurang memahami 

soal, kurang bisa menerapkan 

algoritma penyelesaian dan kurang 

teliti; adanya kesadaran dari diri 



170 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

siswa; serta diperbolehkan bertanya 

atau berdiskusi oleh guru yang 

membimbingnya belajar matematika 

di kelas. 

b. Proses mencari bantuan adaptif siswa 

SMP kelas VIII dalam belajar 

matematika di Kabupaten Purworejo, 

yaitu siswa menyadari bahwa ia 

mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika, kemudian meminta 

bantuan berupa langkah-langkah 

penyelesaiannya, siswa yang diminta 

bantuannya memberikan bantuan 

sesuai yang diminta, selanjutnya 

siswa pencari bantuan mencoba 

menyelesaikan masalah yang sudah ia 

ketahui langkah-langkah 

penyelesaiannya hingga memperoleh 

jawaban dan dikonfirmasikan 

kebenaran jawabannya kepada 

pemberi bantuan. 

c. Alasan siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Purworejo mencari 

bantuan adaptif, adalah agar bisa 

menyelesaikan masalah yang sama 

berikutnya, dan agar mampu 

membantu teman yang belum mampu 

menyelesaikan masalah tersebut. 
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Abstract 

 

Mathematics anxiety is a debilitating emotional reaction to mathematics that is increasingly 

recognised in psychology and education. It has been defined as a feeling of tension and anxiety that 

interferes with the manipulation of numbers and the solving of mathematical problems in ordinary 

life and academic situations. The purpose of this study was to describe the anxiety level of students 

in the study of mathematics in class XII at SMAN 8 Purworejo. Conclusions from the study showed 

that the hypothesis which says women are more prone to anxiety students in learning mathematics 

compared to male students is not proven. Because the percentage of learning mathematics anxiety 

in boys was greater than female students. Comparative study of mathematics anxiety among boys 

and girls in class XII Science by 54% to 43%. While class XII IPS by 77% versus 26%. 

 

Keywords:  mathematics anxiety, learning, math 

 

1.  PENDAHULUAN  

Public Schools of North California 

menggariskan bahwa layanan bimbingan dan 

konseling hadir di sekolah dengan maksud 

untuk meningkatkan dan mendukung proses-

proses belajar agar seluruh siswa mampu 

mencapai kesuksesan di sekolah dan mampu 

berkiprah di masyarakat. Sebagai layanan yang 

seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan 

dari proses pendidikan, layanan bimbingan dan 

konseling harus menunjukkan bukti-bukti 

peran nyata tersebut melalui kinerja para guru 

bimbingan dan konseling / konselornya, 

apapun kurikulum yang sedang berlaku [1]. 

Untuk menjawab tantangan itu para 

konselor dihadapkan pada bagaimana 

memahami setiap peserta didik secara 

mendalam. Pemahaman terhadap peserta didik 

secara mendalam diawali dengan kegiatan 

asesmen. Penguasaan konselor sekolah 

terhadap konsep dan praksis asesmen untuk 

memahami kondisi, kebutuhan dan masalah 

konseli menjadi mutlak diperlukan. 

Demikian halnya dengan permasalahan 

belajar, khususnya pada mata pelajaran 

matematika yang dihadapi siswa. Agar layanan 

bimbingan dan konseling yang diberikan dapat 

efektif maka diperlukan hasil asesmen yang 

tepat. 

Dari berbagai masalah yang muncul, 

tingkat kebutuhan layanan yang dirasa sangat 

diperlukan adalah mengatasi kecematan siswa 

dalam belajar matematika.  

Kecemasan belajar matematika adalah 

reaksi emosional melemahkan kemampuan 

matematika yang semakin dikenal dalam 

psikologi dan pendidikan. Kecemasan belajar 

matematika didefinisikan sebagai perasaan 

ketegangan dan kecemasan yang mengganggu 

manipulasi angka dan pemecahan masalah 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

maupun situasi akademis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan tingkat kecemasan siswa 

dalam menghadapi pelajaran matematika pada 

kelas XII di SMA Negeri 8 Purworejo 

 

2.  KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

Salah satu karakteristik matematika adalah 

mempunyai obyek yang bersifat abstrak. 

Karena sifat abstrak tersebut, banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika. Tak sedikit siswa yang mengeluh, 

matematika hanya bikin pusing dan stres [2]. 

Menurut Lange dalam Suryandari, tujuan dan 

kurikulum matematika di dalam kelas masih 

berbasis matematika untuk matematikawan 
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bukan matematika untuk murid dengan fokus 

pada aplikasi kehidupan riil [3]. Sehingga hal 

tersebut dapat menyebabkan siswa 

mendapatkan tekanan yang berat dalam 

mengikuti pelajaran. Tekanan tersebut dapat 

menimbulkan kecemasan siswa dalam 

mempelajaran mata pelajaran matematika. 

Ashcraft mendefinisikan kecemasan 

matematika sebagai perasaan ketegangan, 

cemas atau ketakutan yang mengganggu 

kinerja matematika. Siswa yang mengalami 

kecemasan matematika cenderung 

menghindari situasi di mana mereka harus 

mempelajari dan mengerjakan matematika [4]. 

Sedangkan Richardson dan Suinn menyatakan 

bahwa kecemasan matematika melibatkan 

perasaan tegang dan cemas yang 

mempengaruhi dengan berbagai cara ketika 

menyelesaikan soal matematika dalam 

kehidupan nyata dan akademik [5]. 

Kecemasan remaja dalam menghadapi 

matematika dikarenakan adanya beberapa 

faktor, yaitu faktor inteligensi, faktor di dalam 

diri remaja dan faktor lingkungan. Ellis 

mengatakan bahwa kecemasan pada remaja 

disebabkan oleh adanya tingkat inteligensi 

yang berbeda pada diri remaja [6]. Hal ini 

dijelaskan oleh Zeidner, bahwa kecemasan 

seseorang terhadap pelajaran matematika 

dikarenakan kurangnya ketertarikan siswa 

terhadap pelajaran matematika. Kurangnya 

ketertarikan siswa terhadap pelajaran 

matematika disebabkan oleh inteligensi siswa 

dalam pelajaran matematika, siswa yang 

memiliki inteligensi tinggi akan cenderung 

lebih tertarik dan akan lebih evaluatif terhadap 

pelajaran matematika sedangkan siswa yang 

memiliki inteligensi rendah akan kurang 

tertarik dan kurang evaluatif terhadap pelajaran 

matematika [7]. 

Menurut Dacey, dalam mengenali gejala 

kecemasan dapat di tinjau melalui tiga 

komponen, yaitu : (a) Komponen Psikologis,          

(b) Komponen Fisiologis, (c) Komponen 

Sosial [8]. 

Tabel 1. Komponen Kecemasan 

Komponen Gejala 

Psikologis Kegelisahan 

Gugup 

Tegang 

Cemas 

Rasa tidak aman 

Cepat terkejut 

Takut 

Fisiologis Jantung berdebar 

Respon kulit terhadap 

aliran galvanis (sentuhan 

dari luar kurang) 

Gerakan peristaltik 

(gerakan berulang-ulang 

tanpa disadari) bertambah. 

Keringat dingin pada 

telapak tangan 

Tekanan darah meninggi 

(mudah emosi) 

Gejala gastrointertinal 

(pencernaan) 

Gejala somatic atau fisik 

(otot) 

Gejala somatic atau fisik 

(sensorik) 

Gejala respiratori 

(pernafasan) 

Gejala urogenital 

(perkemihan dan kelamin) 

Sosial Gangguan tidur 

Tingkat laku (sikap) 

 

Menurut Hartanti, kecemasan akan 

membawa individu mengantisipasi situasi 

ketakutan yang tak berbahaya, membesar-

besarkan bahaya atau risiko sehingga dapat 

menghambat kegiatan individu dalam 

menjalani kehidupannya [9]. Sementara itu 

menurut Horney, individu yang mengalami 

kecemasan akan terus menerus membentuk 

defens (pertahanan) di dalam dirinya untuk 

melawan lingkungan yang di anggap tidak adil 

dan kejam terhadap dirinya. Perlawanan yang 

dilakukan oleh individu terhadap 

lingkungannya akan membuat individu 

semakin tidak mempunyai kekuatan untuk 

mengubahnya, dan dapat melemahkan 

kemampuannya dalam menumbuhkan 

kepercayaan pada dirinya [10]. 

Trujillo & Hadfield menyatakan bahwa 

penyebab kecemasan matematika dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu 

sebagai berikut : (a) Faktor kepribadian 

(psikologis atau emosional). Misalnya 

perasaan takut siswa akan kemampuan yang 

dimilikinya (self-efficacy belief), kepercayaan 

diri yang rendah yang menyebabkan 

rendahnya nilai harapan siswa (expectancy 

value), motivasi diri siswa yang rendah dan 

sejarahemosional seperti pengalaman tidak 
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menyenangkan dimasa lalu yang berhubungan 

dengan matematika yang menimbulkan 

trauma, (b) Faktor lingkungan atau social. 

Misalnya kondisi saat proses belajar 

mengajar matematika di kelas yang tegang 

diakibatkan oleh cara mengajar, model dan 

metode mengajar guru matematika. Rasa takut 

dan cemas terhadap matematika dan 

kurangnya pemahaman yang dirasakan para 

guru matematika dapat terwariskan kepada 

para siswanya. Faktor yang lain yaitu keluarga 

terutama orang tua siswa yang terkadang 

memaksakan anak-anaknya untuk pandai 

dalam matematika karena matematika 

dipandang sebagai sebuah ilmu yang memiliki 

nilai prestise, dan (c) Faktor intelektual. Faktor 

intelektual terdiri atas pengaruh yang bersifat 

kognitif, yaitu lebih mengarah pada bakat dan 

tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ashcraft & 

Kirk menunjukkan bahwa ada korelasi antara 

kecemasan matematika dan kemampuan verbal 

atau bakat serta Intelectual Quotion (IQ) [11]. 

Menurut Yoenanto., ketertarikan siswa dan 

siswi dalam pelajaran matematika berbeda-

beda, di mana siswa laki-laki lebih tertarik 

dalam pelajaran matematika dibandingkan 

dengan siswa perempuan sehingga siswa 

perempuan lebih mudah cemas dalam 

menghadapi matematika dibandingkan dengan 

siswa laki-laki [12].  

Dari hasil uraian di atas hipotesis 

sementara penelitian ini adalah : Siswa 

perempuan lebih mudah cemas dalam 

menghadapi matematika dibandingkan dengan 

siswa laki-laki. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam 

pengambilan data adalah dengan menggunakan 

purposive sampling, di mana teknik purposive 

sampling ini adalah teknik penentuan sampling 

yang digunakan peneliti jika penelitian 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau 

penentuan sample untuk tujuan tertentu [13]. 

Populasi yang digunakan dalam peneltian ini 

adalah para siswa dan siswi kelas XII tahun 

pelajaran 2014/2015 pada SMA Negeri 8 

Purworejo. 

Pengambilan populasi siswa dan siswi 

kelas XII dilakukan karena ingin melihat 

tingkat kecemasan pada siswa pada kelas yang 

mendapatkan perhitungan matematika sangat 

kompleks. Karena semakin tinggi tingkat kelas 

maka semakin kompleks perhitungan 

matematikanya dan bila siswa tidak mampu 

memahami perhitungan yang lebih dasar maka 

siswa akan cemas pada pelajaran matematika 

ditingkatan kelas berikutnya. Sampel yang 

digunakan adalah seluruh populasi yaitu 190 

siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam mengukur tingkat kecemasan siswa 

dalam menghadapi mata pelajaran matematika 

adalah dengan menggunakan metode kuesioner 

tertutup dengan memberikan tanda checklist. 

Kuesioner tertutup dengan tanda checklist ini 

adalah suatu daftar yang berisi tentang aspek-

aspek yang akan diukur. 

Skala kecemasan yang digunakan dalam 

penelitian ini di peroleh dari komponen-

komponen kecemasan yang di kemukakan oleh 

Dacey, yaitu : komponen psikologis, 

komponen fisiologis dan komponen 

sosial.Komponen-komponen inilah yang akan 

dijadikan acuan atau dasar pengukuran dalam 

penelitian ini yang selanjutnya akan 

dikembangkan menjadi item-item yang akan 

diberikan kepada responden untuk dijawab 

oleh responden. 

Tabel 2. Kisi-kisi Kuesioner 

No Aspek Indikator Jml 

1 Psikologis - Gelisah 

- Gugup 

- Tegang 

- Cemas 

- Rasa tidak 

aman 

- Cepat terkejut 

- Takut 

7 

2 Fisiologis - Jatung 

berdebar 

- Kulit kurang  

  sensitif 

- Gerakan 

berulang  

  tanpa disadari 

- Keringat 

dingin  

  pada telapak  

  tangan 

- Mudah emosi 

- Sering sakit 

perut 

- Otot terasa 

10 
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pegal 

- Tidak dapat  

   

berkonsentrasi 

- Nafas tidak 

lancar 

- Sering buang 

air  

3 Sosial - Gangguan 

tidur 

- Minder 

2 

Jumlah Total  

 

Analisis penelitian dilakukan dengan 

mendiskripsikan secara kuantitatif hasil 

pengumpulan data menggunakan kuesioner 

tersebut dengan kriteria : 

Tabel 3. Kriteria Kecemasan 

Rentang Skor Tes 

Kecemasan 

Kategori 

80% < x < 100% Sangat tinggi 

60% < x < 80% Tinggi 

40% < x < 60% Sedang 

20% < x < 40% Rendah 

0% < x < 20% Sangat rendah 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

a. Karakteristik Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kelas XII yaitu : XII IPA 

sejumlah 3 kelas dan XII IPS sejumlah 4 kelas. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4. Sampel Kelas XII IPA 

No Kelas 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 XII IPA 1 8 19 27 

2 XII IPA 2 8 18 26 

3 XII IPA 3 8 19 27 

 Jumlah 24 56 80 

 

Tabel 5. Sampel Kelas XII IPS 

No Kelas 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 XII IPS 1 13 15 28 

2 XII IPS 2 12 16 28 

3 XII IPS 3 14 12 26 

4 XII IPS 4 12 16 28 

 Jumlah 51 59 110 

b. Karakteristik Sebaran Kriteria Kecemasan 

Rekap hasil angket siswa dan siswi kelas 

XII jurusan IPA memperlihatkan sebaran nilai 

sebagai berikut 

Tabel 6. Nilai Kecemasan Kelas XII IPA 1 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 1 0 1 

2 Tinggi 4 3 7 

3 Sedang 3 9 12 

4 Rendah 0 2 2 

5 Sangat rendah 0 5 5 

 Jumlah 8 19 27 

 

Tabel 7. Nilai Kecemasan Kelas XII IPA 2 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 0 0 0 

2 Tinggi 3 6 9 

3 Sedang 2 8 10 

4 Rendah 1 0 1 

5 Sangat rendah 2 4 6 

 Jumlah 8 18 26 

 

Tabel 8. Nilai Kecemasan Kelas XII IPA 3 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 2 6 8 

2 Tinggi 3 9 12 

3 Sedang 0 0 0 

4 Rendah 2 3 5 

5 Sangat rendah 1 1 2 

 Jumlah 8 19 27 

 

Tabel 9. Nilai Gabungan Kelas XII IPA 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 3 6 9 

2 Tinggi 10 18 28 

3 Sedang 5 17 22 

4 Rendah 3 5 8 

5 Sangat rendah 3 10 13 

 Jumlah 24 56 80 

 

Rekap hasil angket siswa dan siswi kelas 

XII jurusan IPS memperlihatkan sebaran nilai 

sebagai berikut. 
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Tabel 10. Nilai Kecemasan Kelas XII IPS 1 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 1 0 1 

2 Tinggi 6 6 12 

3 Sedang 4 8 12 

4 Rendah 2 1 3 

5 Sangat rendah 0 0 0 

 Jumlah 13 15 28 

 

 

Tabel 11. Nilai Kecemasan Kelas XII IPS 2 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 1 0 1 

2 Tinggi 10 7 17 

3 Sedang 1 9 10 

4 Rendah 0 0 0 

5 Sangat rendah 0 0 0 

 Jumlah 12 16 28 

 

Tabel 12. Nilai Kecemasan Kelas XII IPS 3 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 3 1 4 

2 Tinggi 9 5 14 

3 Sedang 0 4 4 

4 Rendah 1 1 2 

5 Sangat rendah 1 1 2 

 Jumlah 14 12 26 

 

Tabel 13. Nilai Kecemasan Kelas XII IPS 4 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 6 1 7 

2 Tinggi 3 6 9 

3 Sedang 3 5 8 

4 Rendah 0 2 2 

5 Sangat rendah 0 2 2 

 Jumlah 12 16 28 

 

Tabel 14. Nilai Gabungan Kelas XII IPS 

No Kriteria 

Jenis 

Kelamin Jml 

L P 

1 Sangat tinggi 11 2 13 

2 Tinggi 28 24 52 

3 Sedang 8 26 34 

4 Rendah 3 4 7 

5 Sangat rendah 1 3 4 

 Jumlah 51 59 110 

 

Pembahasan Penelitian 

a. Karakteristik Kelas XII IPA 

Hasil penelitian pada kelas XII IPA 

memperlihatkan total siswa laki-laki dalam 

tingkat kecemasan yang perlu diberikan 

bimbingan dan konseling menunjukkan 

gambaran sebagai berikut : 

- Pada kelas XII IPA 1 sejumlah 5 siswa 

(63%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 4 

siswa (50%) dan kategori sangat tinggi 

sejumlah 1 siswa (13%). 

- Pada kelas XII IPA 2 sejumlah 3 siswa 

(38%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 3 

siswa (38%). 

- Pada kelas XII IPA 3 sejumlah 5 siswa 

(63%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 3 

siswa (38%) dan kategori sangat tinggi 

sejumlah 2 siswa (25%). 

- Hasil gabungan kelas XII IPA 

menunjukan sejumlah 13 siswa (54%) 

laki-laki mengalami kecemasan, terdiri 

dari kategori tinggi sejumlah 10 siswa 

(42%) dan kategori sangat tinggi sejumlah 

3 siswa (12%). 

 
Gambar 1. Sebaran Prosentase Nilai 

Kecemasan Kelas XII IPA laki-laki 

 

Sedangkan total siswa perempuan pada 

kelas XII IPA yang tingkat kecemasannya 

perlu diberikan bimbingan dan konseling 

menunjukkan gambaran sebagai berikut : 
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- Pada kelas XII IPA 1 sejumlah 3 siswa 

(16% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 3 siswa (16%). 

- Pada kelas XII IPA 2 sejumlah 6 siswa 

(38% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 6 siswa (38%). 

- Pada kelas XII IPA 3 sejumlah 15 siswa 

(79% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 9 siswa (47%) dan kategori 

sangat tinggi sejumlah 6 siswa (32%). 

- Hasil gabungan kelas XII IPA 

menunjukan sejumlah 24 siswa (43%) 

perempuan mengalami kecemasan, terdiri 

dari kategori tinggi sejumlah 18 siswa 

(32%) dan kategori sangat tinggi sejumlah 

6 siswa (11%). 

 
Gambar 2. Sebaran Prosentase Nilai 

Kecemasan Kelas XII IPA Perempuan 

 

b. Karakteristik Kelas XII IPS 

Hasil penelitian pada kelas XII IPS 

memperlihatkan total siswa laki-laki dalam 

tingkat kecemasan yang perlu diberikan 

bimbingan dan konseling menunjukkan 

gambaran sebagai berikut : 

- Pada kelas XII IPS 1 sejumlah 7 siswa 

(54%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 6 

siswa (46%) dan kategori sangat tinggi 

sejumlah 1 siswa (8%). 

- Pada kelas XII IPS 2 sejumlah 11 siswa 

(91%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 10 

siswa (83%) dan kategori sangat tinggi 

sejumlah 1 siswa (8%). 

- Pada kelas XII IPS 3 sejumlah 12 siswa 

(86%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 9 

siswa (64%) dan kategori sangat tinggi 

sejumlah 3 siswa (22%). 

- Pada kelas XII IPS 4 sejumlah 9 siswa 

(75%) laki-laki mengalami kecemasan, 

terdiri dari kategori tinggi sejumlah 3 

siswa (25%) dan kategori sangat tinggi 

sejumlah 6 siswa (50%). 

- Hasil gabungan kelas XII IPS 

menunjukan sejumlah 39 siswa (77%) 

laki-laki mengalami kecemasan, terdiri 

dari kategori tinggi sejumlah 28 siswa 

(55%) dan kategori sangat tinggi sejumlah 

11 siswa (22%). 

 
Gambar 3. Sebaran Prosentase Nilai 

Kecemasan Kelas XII IPS laki-laki 

Sedangkan total siswa perempuan pada 

kelas XII IPS yang tingkat kecemasannya 

perlu diberikan bimbingan dan konseling 

menunjukkan gambaran sebagai berikut : 

- Pada kelas XII IPS 1 sejumlah 6 siswa 

(40% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 6 siswa (40%). 

- Pada kelas XII IPS 2 sejumlah 7 siswa 

(44% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 7 siswa (44%). 

- Pada kelas XII IPS 3 sejumlah 6 siswa 

(50% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 5 siswa (42%) dan kategori 

sangat tinggi sejumlah 1 siswa (8%). 

- Pada kelas XII IPS 4 sejumlah 7 siswa 

(44% siswa) perempuan mengalami 

kecemasan, terdiri dari kategori tinggi 

sejumlah 6 siswa (38%) dan kategori 

sangat tinggi sejumlah 1 siswa (6%). 
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- Hasil gabungan kelas XII IPS 

menunjukan sejumlah 26 siswa (44%) 

perempuan mengalami kecemasan, terdiri 

dari kategori tinggi sejumlah 24 siswa 

(41%) dan kategori sangat tinggi sejumlah 

2 siswa (3%). 

 
Gambar 4. Sebaran Prosentase Nilai 

Kecemasan Kelas XII IPS perempuan 

b. Jawaban hipotesis penelitian 

Dari hasil pembahasan maka hipotesis 

penelitian yang berbunyi siswa perempuan 

lebih mudah cemas dalam menghadapi 

matematika dibandingkan dengan siswa laki-

laki tidak terbukti sebab : 

- Hasil gabungan kelas XII IPA 

menunjukan siswa laki-laki yang 

mengalami kecemasan belajar matematika 

jumlah prosentasenya  sebesar 54% dan 

lebih besar dari jumlah siswa perempuan 

yang mengalami kecemasan yaitu 43%. 

- Hasil gabungan kelas XII IPS 

menunjukan siswa perempuan yang 

mengalami kecemasan belajar matematika 

jumlah prosentasenya  sebesar 77% dan 

lebih besar dari jumlah siswa perempuan 

yang mengalami kecemasan yaitu 26%.  

Perbedaan hasil simpulan antara hipotesis 

yang di dasarkan dengan teori yang ada 

dengan kenyataan tersebut juga terjadi pada 

penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Nawangsari yang berjudul Pengaruh self-

efficacy dan expectancy-value terhadap 

kecemasan menghadapi pelajaran matematika. 

Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa siswa 

laki-laki lebih cemas terhadap matematika 

dibandingkan siswa perempuan [14]. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa hipotesis penelitian yang 

berbunyi siswa perempuan lebih mudah cemas 

dalam menghadapi matematika dibandingkan 

dengan siswa laki-laki tidak terbukti. Karena 

persentase kecemasan belajar matematika 

siswa laki-laki ternyata lebih besar dari pada 

siswa perempuan. 

Perbandingan kecemasan belajar 

matematika antara siswa laki-laki dan 

perempuan untuk kelas XII IPA sebesar 54% 

berbanding 43%. Sedangkan kelas XII IPS 

sebesar 77% berbanding 26%. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan prototipe RME pada materi bangun ruang sisi 

lengkung sehingga mempunyai karakteristik teori pembelajaran dengan konteks lokal Purworejo; (2) 

mengetahui kevalidan prototipe RME yang dikembangkan tersebut. Prototipe RME yang dimaksud 

adalah alur pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Alur pembelajaran disusun berdasarkan sudut 

pandang khas RME yang dikenali dari prinsip-prinsip RME, yakni: prinsip kegiatan, prinsip nyata, 

prinsip bertahap, prinsip interaksi, prinsip saling menjalin, dan prinsip bimbingan. Sedangkan 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini adalah: 1) perangkat perencanaan pembelajaran yang 

meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Buku Petunjuk Guru (BPG); 2) perangkat 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi caping, bedug, gula jawa, dan kacang hijau sebagai media 

pembelajaran, Buku Kegiatan Siswa (BKS), serta catatan observasi guru; dan 3) perangkat evaluasi 

pembelajaran, yakni pre-test dan post-test. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 

pengembangan pendidikan. Alur pengembangan prototipe RME mengikuti alur Plomp (2009). 

Kriteria kevalidan prototipe didasarkan pada kriteria Nieveen (2009) yang terdiri dari kriteria 

relevansi (validitas isi) dan kriteria konsistensi (validitas konstruk). Pertanyaan-pertanyaan 

penelitian tentang kevalidan diadaptasi dari Ahmad Fauzan (2002) dan dituangkan dalam instrumen 

lembar Penilaian Ahli. Lembar ini diisi oleh dua orang validator. Triangulasi dilakukan dengan 

wawancara tak terstruktur (metode evaluasi walkthrough) pada dua validator tersebut. Hasil 

wawancara tak terstruktur dituangkan dalam Catatan Lapangan.  

 

Kata Kunci:  Realistic Mathematics Education (RME), bangun ruang sisi lengkung, konteks 

Purworejo. 

 

1.  PENDAHULUAN  

Matematika sebagai mata pelajaran yang 

dipelajari di setiap jenjang pendidikan 

bertujuan agar dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Di tingkat pendidikan 

dasar, peserta didik ditekankan agar mengenal, 

memahami serta mahir menggunakan bilangan 

dalam kaitannya dengan kebutuhan praktis 

dalam kehidupan sehari-hari. Di SMP, peserta 

didik ditekankan proses abstraksi kuantitatif 

dalam bentuk aljabar dan geometri sederhana. 

Aljabar dan geometri merupakan ilmu dasar 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Di SMA ditekankan menggunakan 

perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas 

trigonometri dalam pemecahan masalah sehari-

hari (Depdiknas, 2003: 9). 

Dari penekanan kurikulum di atas, 

pembelajaran matematika sekolah haruslah 

dapat membuat peserta didik dapat 

menerapkan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Pengembangan matematika dengan 

penalaran induktif atau dimulai dengan hal 

konkrit adalah diperlukan. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran matematika yang dimulai dengan 

deduktif aksiomatis menurut Fadjar Shadiq 

(2004: 10) sesungguhnya telah mengingkari 

proses bertumbuh dan berkembangnya 

matematika. Matematika sekolah seharusnya 

mengikuti proses didapatkannya matematika 

oleh para matematikawan. Peserta didik 

dituntun atau difasilitasi untuk belajar sehingga 

dapat menemukan kembali (reinvent) atau 

mengkonstruksi kembali (reconstruct) 

pengetahuannya.  



180 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | 
“Peran Matematika dan Pendidikan Matematika Abad 21” 

 

Pembelajaran bangun ruang sisi lengkung 

berdimensi tiga di SMP di Purworejo selama 

ini masih disajikan secara ekspositori dan 

hanya menggunakan media visual dua dimensi. 

Peserta didik hanya “terima jadi” konsep-

konsep dan rumus-rumus dari guru. Hal ini 

memicu kebingungan peserta didik mengenai 

darimana dan untuk apa konsep-konsep dan 

rumus-rumus tersebut.  

Di sisi lain, Purworejo sebagai kota agraris 

menyediakan banyak sekali media dan konteks 

sehari-hari untuk materi bangun ruang sisi 

lengkung. Misalnya gula kelapa dan bedug 

Pendowo yang berbentuk tabung, caping petani 

dan kue clorot yang berbentuk kerucut, buah 

melon dan bola bekel yang berbentuk bol, dan 

sebagainya. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mengakomodasi pemanfaatan media dan 

konteks yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik adalah pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME). Teori Realistic 

Mathematics Education pertama kali 

diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda 

dan menunjukkan hasil yang baik berdasarkan 

hasil The Third International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) tahun 2000. Akan 

tetapi, menurut pengembangnya sendiri, Van 

den Heuvel-Panhuizen, saat ini RME adalah 

masih sebagai “anak kecil” (2001: 37). 

Karenanya, masih memerlukan suatu penelitian 

pada proses pembelajarannya. 

Penelitian yang diperlukan tidak hanya 

memberikan saran kepada publik bahwa RME 

baik untuk diterapkan. Akan tetapi penelitian 

tersebut seyogyanya menghasilkan alur 

pembelajaran serta produk atau perangkat 

pembelajaran yang valid sesuai dengan 

karakteristik RME, karakteristik matematika 

sekolah, dan konteks lokal Purworejo sehingga 

proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan 

apa yang diinginkan.   

Bertolak dari hal-hal di atas maka 

diperlukan pengembangan alur pembelajaran 

RME sekaligus perangkat pembelajarannya 

yang memanfaatkan potensi daerah Purworejo. 

Bagian dari rangkaian penelitian 

pengembangan ini diharapkan valid dalam 

mengkondisikan pembelajaran bangun ruang 

sisi lengkung. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Matematika sekolah menurut Soedjadi 

dalam Endang Sriningsih (2009: 14) adalah 

unsur-unsur atau bagian-bagian dari 

matematika yang dipilih berdasarkan atau 

berorientasi kepada kepentingan kependidikan 

dan perkembangan IPTEK. Dari pengertian 

matematika sekolah tersebut dapat disimpulkan 

bahwa matematika sekolah tidak sama dengan 

matematika sebagai „ilmu‟. Menurut 

Sumardyono (2004: 43), yang membedakan 

matematika sekolah dan matematika sebagai 

„ilmu‟ adalah dalam hal penyajian, pola pikir, 

keterbatasan semesta, dan tingkat keabstrakan. 

Sedangkan Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah salah satu jenis 

pendekatan pembelajaran matematika. Bentuk 

RME yang ada sampai sekarang sebagian besar 

ditentukan oleh pandangan Freudenthal  

tentang matematika. Menurutnya matematika 

harus dikaitkan dengan kenyataan, dekat 

dengan pengalaman anak dan relevan terhadap 

masyarakat, dengan tujuan menjadi bagian dari 

nilai kemanusiaan.  Selain memandang 

matematika sebagai subyek yang ditransfer, 

Freudenthal menekankan ide matematika 

sebagai suatu kegiatan kemanusiaan. Pelajaran 

matematika harus memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk “dibimbing” dan 

“menemukan kembali” matematika dengan 

melakukannya.  

Karakteristik RME dapat dijabarkan dalam 

enam prinsip yang dikemukakan oleh Van den 

Heuvel-Panhuizen (2000: 5-9) yaitu sebagai 

berikut. 

a. Prinsip Kegiatan  

Peserta didik  harus  diperlakukan  sebagai 

partisipan aktif dalam proses pengembangan 

seluruh perangkat pembelajaran yang diberikan 

dan wawasan matematika sendiri. Dalam hal 

ini peserta didik dihadapkan situasi masalah 

yang memungkinkan ia membentuk bagian-

bagian masalah tersebut dan mengembangkan 

secara bertahap algoritma, misalnya cara 

mengalikan dan membagi berdasarkan cara 

kerja nonformal.  

b. Prinsip Nyata  

Gambar 1 berikut menunjukkan dua proses 

matematisasi yang berupa siklus di mana 

“dunia nyata” tidak hanya sebagai sumber 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo | 
Ruang Seminar UM Purworejo, Sabtu, 9 Mei 2015 

181 

 

matematisasi, tetapi juga sebagai tempat untuk 

mengaplikasikan kembali matematika.  

 

Gambar 1. Konsep Matematisasi 

(De Lange dalam IGP Suharta, 2005: 2) 

 

Perlu dicatat bahwa meski secara umum 

istilah “konteks” berkenaan dengan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi ini 

tidak berlaku untuk RME. Dalam RME, 

“realistik” berarti bahwa konteks dalam 

masalah yang diajukan adalah dapat 

dibayangkan oleh peserta didik (Van den 

Heuvel-Panhuizen, 2005: 2). Hal ini karena, 

sebagaimana telah disebutkan di atas, istilah 

realistik yang berasal dari bahasa Belanda 

“zich REALISEren” yang berarti 

“membayangkan”.  

c. Prinsip Bertahap   

Belajar matematika artinya peserta didik 

harus melalui berbagai tahap pemahaman, 

yaitu dari kemampuan menemukan pemecahan 

informal yang berhubungan dengan konteks, 

menuju penciptaan berbagai tahap hubungan 

langsung dan pembuatan bagan; yang 

selanjutnya pada perolehan wawasan tentang 

prinsip-prinsip yang mendasari dan kearifan 

untuk memperluas hubungan tersebut.  

Hal diatas berkaitan dengan penggunaan 

model-model (matematisasi). Istilah model itu 

sendiri berarti model situasi dan model 

matematik yang dikembangkan oleh peserta 

didik sendiri (self developed models).  Peran 

self developed models merupakan jembatan 

bagi peserta didik dari situasi real ke situasi 

abstrak atau dari matematika informal ke 

matematika formal.  Artinya peserta didik 

membuat model sendiri dalam menyelesaikan 

masalah.  Pertama adalah model  situasi yang 

dekat dengan dunia nyata peserta didik.  

Generalisasi dan formalisasi model tersebut 

akan  berubah menjadi model-of masalah 

tersebut.  Melalui penalaran matematik model-

of akan bergeser menjadi model-for masalah 

yang sejenis.  Pada akhirnya, akan menjadi 

model  matematika formal. Kondisi untuk 

sampai tahap berikutnya tercermin pada 

kemampuan yang ditunjukkan pada kegiatan 

yang dilakukan. Refleksi ini dapat ditunjukkan 

melalui interaksi. 

d. Prinsip Interaksi  

Dalam matematika realistik belajar 

matematik dipandang sebagai kegiatan sosial. 

Pendidikan harus dapat memberikan 

kesempatan bagi para peserta didik untuk 

saling berbagi strategi dan penemuan mereka. 

Dengan mendengarkan apa yang ditemukan 

orang lain dan mendiskusikan temuan ini, 

peserta didik mendapatkan ide untuk 

memperbaiki strateginya. Lagi pula interaksi 

dapat menghasilkan refleksi yang 

memungkinkan peserta didik meraih tahap 

pemahaman yang lebih tinggi. 

e. Prinsip Saling Menjalin   

Prinsip saling menjalin ini ditemukan pada 

setiap jalur matematika, misalnya antar topik-

topik seperti kesadaran akan bilangan, mental 

aritmatika, perkiraan (estimasi), dan algoritma. 

Lebih jauh, dalam mengaplikasikan 

matematika, biasanya diperlukan pengetahuan 

yang lebih kompleks, dan tidak hanya 

aritmatika, aljabar, atau geometri tetapi juga 

bidang lain (hingga di luar matematika).     

f. Prinsip Bimbingan  

Guru  maupun  program  pendidikan  

mempunyai  peranan  terpenting  dalam 

mengarahkan peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan. Mereka mengendalikan proses 

pembelajaran yang lentur untuk menunjukkan 

apa yang harus dipelajari untuk menghindarkan 

pemahaman semu melalui proses hafalan.   

Dari enam prinsip di atas, terlihat bahwa 

kompetensi yang dimiliki peserta didik melalui 

matematika realistik, selain dari kompetensi 

disiplin ilmu, juga kompetensi memproduksi, 

merefleksikan dan berinteraksi. Hal ini sesuai 

dengan  tiga pilar pendidikan matematika 

sekolah, yaitu refleksi, konstruksi dan narasi. 

Melalui bidang ilmunya kompetensi yang 

dibangun peserta didik matematika realistik 

adalah berpikir formal, sedangkan melalui 

proses belajarnya kompetensi yang dicapai 

adalah memproduksi, merefleksi dan 

berinteraksi. Melalui pemecahan masalah 

dalam konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik diberi kesempatan untuk memproduksi 
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sendiri pemahaman dan perangkat 

pembelajaran matematikanya. Selanjutnya 

melalui presentasi temuannya di antara peserta 

didik dalam dan antar kelompok, semua 

peserta didik dapat berbagi pengalaman. Setiap 

orang yang berdiskusi dalam kelompok 

tersebut dapat merefleksikan temuannya  

sendiri. Sekaligus dalam diskusi juga 

dikembangkan kemampuan berinteraksi di 

antara sesama peserta didik, sehingga 

kemampuan-kemampuan sosial dapat 

dikembangkan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan bagian dari 

penelitian pengembangan pendidikan Tipe 1. 

Dimana yang diambil hanya tahapan awal yang 

meliputi: 

a. penelitian pendahuluan, untuk 

mengetahui validitas isi (state-of-art) 

prototipe RME yang dikembangkan; dan  

b. tahap prototipe fase pertama, untuk 

mengetahui validitas isi dan konstruk 

prototipe RME yang dikembangkan. 

Metode dan instrumen pengumpul data 

yang digunakan yakni catatan lapangan selama 

penelitian pendahuluan, dokumentasi, 

kuisioner untuk diisi oleh validator, serta 

wawancara walkthrough kepada validator 

sebagai triangulasi sebelum dilakukan 

verifikasi kesimpulan.   

Teknik analisis data yang digunakan yakni 

teknik kualitatif yang meliputi siklus reduksi 

data, penyajian data, verifikasi dan penarikan 

kesimpulan 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian Pendahuluan 

Dilakukan pelacakan dokumentasi dan 

observasi pendahuluan tak terstruktur dengan 

instrument catatan lapangan sehingga 

diperoleh hal-hal sebagai berikut. 

a. Kabupaten Purworejo dipilih sebagai 

latar penelitian adalah karena pendidikan 

di Purworejo masih menjadi rujukan di 

Kedu Selatan bahkan hingga Cilacap 

serta Purworejo adalah kota agraris yang 

memiliki banyak konteks yang sesuai 

dengan materi Bangun Datar Sisi 

Lengkung, misalnya gula kelapa, clorot, 

buah melon, dan lain-lain.  

b. Analisis materi dilakukan dengan 

menganalisis silabus dan buku-buku 

yang dipakai oleh siswa SMP kelas IX di 

Purworejo, terutama Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) yang disediakan oleh 

Pemerintah.  

c. Analisis mengenai state-of-the-art RME 

yakni bahwa karakteristik RME yang 

ditonjolkan dalam penelitian ini yakni 

enam prinsip RME yang dikemukakan 

oleh Van den Heuvel-Panhuizen (2000: 

5-9) yakni prinsip kegiatan, prinsip 

nyata, prinsip bertahap, prinsip interaksi, 

prinsip saling menjalin, dan prinsip 

bimbingan. 

d. Setelah hal-hal pada poin a sampai 

dengan poin c didapatkan, maka 

selanjutnya dilakukan rancangan materi 

RME dengan mengadaptasi berbagai 

sumber, diantaranya: 

1) BSE “Contextual Teaching and 

Learning: Matematika SMP/MTs 

Kelas IX” oleh R. Sulaiman, dkk. 

untuk mendapatkan  prinsip nyata, 

prinsip kegiatan, dan prinsip 

interaksi RME. 

2) “The Teacher Guide” (TTG) oleh 

Ahmad Fauzan (2002) untuk 

mendapatkan prinsip pembinaan dan 

prinsip saling menjalin RME. 

3) Alur penemuan dan 

pengkonstruksian konsep pada RME 

oleh IGP Suharta (2005: 5) untuk 

mendapatkan prinsip bertahap RME.  

4) Konteks lokal Purworejo untuk 

mendapatkan prinsip nyata dan 

prinsip saling menjalin RME. 

e. Rancangan strategi pembelajaran RME 

meliputi strategi umum, metode, media, 

dan penilaian.  

f. Setelah dilakukan rancangan materi dan 

strategi pembelajaran RME, maka 

dihasilkan produk atau prototipe RME 

yang meliputi  cakupan materi (ada di 

Buku Panduan Guru dan Lembar 

Aktivitas Siswa) serta rancangan dan 

evaluasi pelaksanaan materi (tertuang di 
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dalam Rencana Proses Pembelajaran, 

Teacher Logbook/Catatan Observasi 

Guru, serta soal pre-test dan post-test). 

g. Dari cakupan materi di atas dihasilkan 

unit-unit pelajaran RME yang meliputi: 

Unit 1 (Unsur-unsur dan Luas 

Permukaan Tabung), Unit 2 (Unsur-

unsur dan Luas Permukaan Kerucut), 

Unit 3 (Unsur-unsur dan Luas 

Permukaan Bola), dan Unit 4 (Volume 

Tabung, Kerucut, dan Bola). Unit-unit 

ini disusun tidak berdasarkan pada 

urutan di silabus tetapi urutan lintasan 

pembelajaran siswa yang masih berupa 

dugaan (Hypothetical Learning 

Trajectory) dan dapat berkembang di 

kemudian hari.  

h. Selain analisis kondisi konteks lokal 

Purworejo, materi yang digunakan, 

rancangan RME, materi RME, hasil 

penelitian pendahuluan juga meliputi 

studi literatur (tinjauan pustaka) dan 

pengembangan kerangka kerja teoritis 

(metode penelitian). 

i. Dari segi studi literatur didapat bahwa 

teori RME sejalan dengan teori 

konstruktivistik, kooperatif, dan 

kolaboratif. Akan tetapi RME tidak 

hanya sebagai metode pembelajaran 

tetapi juga berfokus pada materi yang 

seharusnya dipelajari dan mengapa 

materi tersebut penting untuk dipelajari.  

j. Dari segi metode penelitian, penelitian 

ini mengikuti dua pendekatan dari 

penelitian pengembangan. Yang pertama 

berhubungan dengan desain penelitian 

dan yang kedua berhubungan dengan 

pengembangan matematika. 

 

4.2. Hasil Tahap Prototipe Fase Pertama 

Setelah materi dan produk RME 

bekembang menjadi draft pertama yang 

berfokus pada state-of-the-art, dilakukan tahap 

prototipe fase pertama yang berfokus pada 

validitas isi dan validitas konstruk dari draft 

pertama tersebut. Siklus penelitian ini dapat 

digambarkan sesuai Gambar 2 berikut.   

 

Gambar 2. Siklus Pengembangan Prototipe 

RME 

 

Dari Gambar 2 nampak bahwa ada dua 

aktivitas yang dilakukan untuk 

mengembangkan prototipe RME dari draft 

pertama menjadi draft kedua. Penjelasannya 

sebagai berikut. 

a. Penilaian Ahli 

Dalam penelitian ini para ahli yang 

dimaksud adalah Heru Kurniawan, M.Pd. 

(HK) dan Wharyanti Ika P., M.Pd. (WIP) 

yang masing-masing mengampu mata kuliah 

Pendidikan Matematika Realistik Mereka 

diminta untuk mengisi kuisioner validasi lalu 

diwawancarai secara walkthrough sebagai 

langkah triangulasi.    

Pengujian validitas isi pada RME 

difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang 

diadaptasi dari Ahmad Fauzan (2002: 66) 

sebagai berikut. 

1) Apakah isi dari RME telah sesuai 

dengan kurikulum matematika kelas 

IX topik Bangun Ruang Sisi 

Lengkung? 

2) Apakah isi dari RME telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip RME (Realistic 

Mathematics Education)? 

3) Apakah RME telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

matematika sekolah? 

4) Apakah isi dari RME telah 

mencerminkan integrasi konteks lokal 

Purworejo dengan matematika? 

5) Apakah RME telah menampilkan 

aspek-aspek yang penting dalam 

pembahasan bangun ruang sisi 

lengkung yang realistik? 

Sedangkan pengujian validitas konstruk 

difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang 

diadaptasi dari Ahmad Fauzan (2002: 66) 

berikut ini. 

1) Apakah isi dari RME telah berurutan 

dengan baik? 

2) Apakah tujuan pembelajaran telah 

dinyatakan dengan jelas? 

3) Apakah keterkaitan dan pentingnya 
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materi pelajaran telah nampak secara 

jelas? 

4) Apakah penggambaran kesesuaian isi 

dengan tujuan pembelajaran telah 

dilakukan di tiap awal pertemuan? 

Hasil kuisioner diringkas dalam Tabel 1 

berikut.  

 

Tabel 1. Hasil Kuisioner Validitas Isi dan 

Validitas Konstruk 

No 

Aspek 
HK WIP 

1) - + 

2) - + 

3) + + 

4) + + 

5) + + 

6) + + 

7) + - 

8) + + 

9) + + 

Nomor aspek 1) sampai 5) mewakili aspek 

validitas isi, sedangkan nomor aspek 6) 

sampai 9) mewakili aspek validitas konstruk. 

Dari hasi pada Tabel 1 nampak bahwa aspek 

1) dan 2) dianggap tidak valid oleh HK. Dan 

aspek 7) dianggap tidak valid oleh WIP. 

Setelah dilakukan wawancara 

walkthrough disambung denga consideration 

(pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mengembangkan RME setelah 

mendapat masukan dari para ahli), maka 

konteks gula kelapa maupun gula jawa 

maksudnya adalah sama. Sedangkan konteks 

kacang hijau dapat menyesuaiakan menurut 

WIP. Bisa juga agar akurasi volume lebih 

tepat, butiran kacang hijau dapat diganti 

dengan serbuk kacang hijau. Ini untuk nomor 

aspek 1). 

Sedangkan untuk nomor aspek 2) bahwa 

yang dimaksud karakteristik RME dalam 

penelitian ini adalah enam prinsip yang 

dikemukakan oleh Van den Heuvel-

Panhuizen (2000: 5-9). Artinya prinsip 

presentasi dan pembentukan masyarakat 

belajar yang dikemukakan oleh HK tidak 

menjadi fokus penelitian.  Hal ini juga 

dikonfirmasi oleh WIP.  

Untuk nomor aspek 7), berdasarkan 

saran dari WIP, pada langkah-langkah 

pembelajaran di RPP, harus dicantumkan 

bahwa guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik pada awal 

pembelajaran. 

Setelah revisi-revisi di atas, draft 

pertama RME berkembang menjadi draft 

kedua. Draft kedua ini menurut para ahli 

telah memenuhi kevalidan isi dan kevalidan 

konstruk. Dari sini lah maka dapat disusun 

karakteristik teori pembelajaran dengan 

konteks lokal Purworejo. Penjelasannya 

sebagai berikut. 

 

4.3. Teori Pembelajaran Lokal 

Penelitian ini telah berhasil 

mengembangkan prototipe RME yang 

mempunyai karakteristik teori pembelajaran 

lokal dengan konteks Purworejo dalam materi 

Bangun Ruang Sisi Lengkung kelas IX SMP. 

Karakteristik tersebut adalah prinsip-prinsip 

pembelajaran RME yang dikemukakan oleh 

Van den Heuvel-Panhuizen (2000: 5-9) yakni 

prinsip kegiatan, prinsip nyata, prinsip 

bertahap, prinsip interaksi, prinsip saling 

menjalin, dan prinsip bimbingan. 

Pertama, prinsip bimbingan dilaksanakan 

di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini 

nampak pada Buku Panduan Guru, Renacan 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan Teacher 

Logbook (Catatan Observasi Guru). 

Kedua, salah satu bentuk pelaksanaan 

prinsip kegiatan adalah penemuan kembali 

konsep-konsep dan strategi-strategi matematis 

(baik dari pre-test maupun dari aktivitas 

pembelajaran) oleh peserta didik. Penemuan 

kembali ini menjadi bagian dari lintasan 

pembelajaran dugaan (Hypothetical Learning 

Trajectory) untuk materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung. Sesuai dengan namanya lintasan 

pembelajaran ini masih dapat berkembang 

sesuai dengan pengembangan prototipe RME 

pada tahapan berikutnya (tahapan pengujian 

kepraktisan dan keefektifan). 

Ketiga, langkah awal dari pelaksanaan 

prinsip nyata yakni menyusun soal-soal 

kontekstual. Hal-hal yang diperlukan dalam 

penyusunan soal-soal kontekstual sebagai 

beriku: (a) konteks soal harus dekat dengan 

guru dan peserta didik; (b) konteks soal harus 

dapat menarik peserta didik untuk 
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menggunakan pengetahuan matematis; (c) 

angka dan satuan yang dilibatkan harus sesuai 

dengan konteks Purworejo dan kurikulum 

matematika sekolah RME; dan (d) kata-kata 

yang digunakan harus sesuai dengan 

perkembangan mental peserta didik. 

 Keempat, pembahasan mengenai alur 

pembelajaran peserta didik berdasarkan tujuan 

pemecahan permasalahan kontekstual 

menunjukkan bahwa peserta didik diarahkan 

untuk memahami materi secara bertahap dan 

saling menjalin dari satu konsep atau strategi 

kepada konsep atau strategi lainnya. 

Kelima, petunjuk-petunjuk terarah yang 

diajukan oleh guru telah dibahas pada Buku 

Panduan Guru dan RPP. Petunjuk-petunjuk 

tersebut merupakan salah satu fasilitas untuk 

menerapkan prinsip interaksi dan pembinaan. 

  

5. KESIMPULAN 

Penelitian yang merupakan bagian dari 

penelitian pengembangan ini telah: 

a.  mengembangkan prototipe RME pada 

materi bangun ruang sisi lengkung 

sehingga mempunyai karakteristik teori 

pembelajaran dengan konteks lokal 

Purworejo; dan 

b.  prototipe RME yang dikembangkan 

tersebut valid. 
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ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL MAHASISWA CALON GURU 

MATEMATIKA DALAM MATERI MATEMATIKA SMP 

 
Bambang Priyo Darminto 

Staf Pengajar Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Purworejo  

email: bambangpdc115@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Pada Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, hampir 

sebagian besar mahasiswa berasal dari lulusan SLTA yang tidak mendaftar atau tidak diterima di 

perguruan tinggi negeri. Berdasarkan data tahun 2013/2014, mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika sekitar 60% berasal dari SLTA Negeri dan 40% dari SLTA Swasta, baik berasal dari 

jurusan SMA-IPA, SMA-IPS, MA-IPA-IPS, dan SMK dengan berbagai macam jurusan.  Tujuan 

penelitian ini adalah: (1) mengetahui rata-rata kemampuan atau kompetensi profesional pemahaman 

matematika SMP para calon guru matematika, dan (2) menentukan langkah-langkah konkret sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa calon guru matematika di 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tujuan ini sangat realistis mengingat kualitas calon 

mahasiswa sebagian besar bukan berasal dari “bibit-bibit unggul”. Sampel penelitian ini adalah 

semua mahasiswa reguler semester IV yang sedang menempuh mata kuliah Telaah Kurikulum I. 

Jumlah mahasiswa yang digunakan dalam penelitian ini ada 203 orang yang tersebar dalam 6 kelas. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah soal matematika standar ujian nasional 

SMP. Kriteria kompetensi minimal (KKM) yang ditentukan peneliti adalah 80, sedangkan 

pengumpulan data dilakukan dua kali dengan menggunakan tes matematika SMP yang hampir 

standar. Rata-rata hasil uji tes pertama adalah 65,7, sedangkan rata-rata hasil uji tes kedua adalah 

72,7. Setelah dilakukan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau kompetensi 

profesional mahasiswa calon guru matematika dalam materi matematika SMP secara signifikan 

masih belum memenuhi KKM. Adapun langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan atau kompetensi profesional sekurang-kurangnya (1) perlu ditentukan 

passing grade skor tes matematika, (2) perlu dilaksanakan proses pembelajaran yang baik, (3) untuk 

memasuki program studi pendidikan matematika perlu dipersyaratkan nilai matematika SLTA 

minimal tertentu, (4) perlu kedisiplinan semua pihak dalam melaksanakan pembelajaran, dan (5) 

penyediaan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang proses pembelajaran. 

 

Kata-kata Kunci: bibit unggul, kompetensi, profesional.  

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang menentukan 

unggulnya kualitas lulusan perguruan tinggi 

(PT) adalah kualitas akademik calon 

mahasiswa yang memasuki PT tersebut. 

Apabila calon mahasiswa termasuk kategori 

“bibit unggul”, artinya mereka tergolong 

memiliki kemampuan atau kepandaian yang 

tinggi sewaktu menempuh pedidikan di 

jenjang SLTA (SMA, MA, atau SMK), maka 

kualitas lulusan yang akan dihasilkan oleh PT 

sangat mungkin juga akan tinggi.  

Berkaitan dengan kualitas mahasiswa 

calon guru matematika pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Purworejo, 

peneliti melakukan observasi dan penelitian 

pada mahasiswa  angkatan tahun 2013/2014.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa dilihat 

dari NEM Mata Pelajaran Matematika di 

SLTA, sebagian besar nilai tersebut tidaklah 

terlalu tinggi. Dengan demikian, tentu 

sebagian besar mahasiswa bukan termasuk 

dalam kategori “bibit unggul”.  

Sebagian besar mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Matematika di Universitas 

Muhammadiyah Purworejo (UMP) pada 

umumnya adalah mereka tidak mendaftar atau 

tidak diterima di perguruan tinggi negeri 

(PTN). Oleh karena itu, pada umumnya 

kualitas atau kemampuan akademik mereka 

dapat dikategorikan sebagai kelas “kedua” 

atau bahkan kelas “ketiga”. Meskipun kualitas 

akademik calon mahasiswa termasuk kelas 
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menengah ke bawah, namun melalui proses 

pembelajaran yang baik, disiplin dan 

didukung dengan sarana yang memadai 

diharapkan kualitas lulusan UMP dapat 

menyamai kualitas lulusan PTN. Hal ini 

penting untuk dilakukan oleh UMP sebab 

setelah mahasiswa menyelesaikan program 

sarjana, mereka harus berkompetisi dengan 

sarjana-sarjana lulusan perguruan tinggi dari 

manapun untuk mencari pekerjaan.  

Pelaksanaan pembelajaran di UMP 

didasarkan pada kurikulum yang berlaku di 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). 

Kurikulum di PTM dibuat berdasarkan 

ketentuan dari Pemerintah dan Pendidikan 

Tinggi Penelitian dan Pengembangan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

(DIKTILITBANG PPM). Adapun landasan 

filosofis pelaksanaan pendidikan PTM 

berpedoman pada Visi, Misi, dan Tujuan 

Persyarikatan Muhammadiyah yang 

kemudian masing-masing dijabarkan ke 

semua unit yang berada dalam organisasi dan 

tata kerja PTM. Proses pembelajaran masing-

masing program studi berlandaskan pada Visi, 

Misi, dan Tujuan program studi yang 

bersangkutan.  

Berdasarkan misi, visi dan tujuan 

serta kualitas calon mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika UMP yang tergolong 

“bukan bibit unggul”, maka lembaga berusaha 

untuk menghasilkan lulusan professional yang 

menguasai bidang ilmu dan memahami/ 

mengamalkan Islam secara kaffah. 

Singkatnya,  Program Studi Pendidikan 

Matematika UMP berusaha dengan sungguh-

sungguh mencetak lulusan yang unggul yaitu 

intelektual yang muslim atau muslim yang 

intelek. Oleh karena itu, selain menyediakan 

gedung dan sarana belajar yang memadai, 

maka peningkatan kualitas proses 

pembemalajaran juaga amat penting.  

Sebagai salah satu lembaga kependidikan 

yang mencetak guru, UMP perlu menyiapkan 

langkah-langkah strategis guna menghasilkan 

guru yang profesional. Menurut Undung-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, setiap guru harus profesional 

dalam melaksanakan pembelajaran. Salah 

satu sifat profesionalitas guru matematika 

dapat ditunjukkan dalam hal kecepatan 

memecahkan masalah. Bagi seorang guru 

matematika, kemampuan berpikir sistematis, 

kritis, logis, kreatif, dan cermat tentu akan  

dapat membantu  menyelesaikan masalah 

secara cepat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti 

melakukan penelitian dengan tujuan; (1)  

mengetahui rata-rata kemampuan atau 

kompetensi profesional pemahaman 

matematika SMP para calon guru matematika, 

dan (2) menentukan langkah-langkah konkret 

sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan profesional mahasiswa calon 

guru matematika di Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. Tujuan ini sangat 

realistis mengingat kualitas calon mahasiswa 

sebagian besar bukan berasal dari “bibit-bibit 

unggul”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian 

eksperimental semu (quasi experimental 

research), karena peneliti tidak mungkin 

untuk mengontrol semua variabel yang 

relevan. Populasi penelitian ini adalah 

mahasiswa calon guru matematika di UMP. 

Sampel penelitian ini adalah semua 

mahasiswa reguler semester IV yang sedang 

menempuh mata kuliah Telaah Kurikulum I. 

Jumlah mahasiswa yang digunakan dalam 

penelitian ini ada 203 orang, yang tersebar 

dalam 6 kelas. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah soal 

matematika standar ujian nasional SMP. 

Kriteria kompetensi minimal (KKM) yang 

ditentukan peneliti adalah 80, dengan alasan 

mahasiswa sudah memperdalam matematika 

di SLTA selama 3 tahun dan di perguruan 

tinggi 3 semester. Jika dikonversi ke nilai 

huruf, maka nilai 80 termasuk dalam ketegori 

B+. Pengumpulan data dilakukan selama dua 

kali dengan menggunakan instrumen tes 

matematika SMP yang hampir standar. 

Instrumen tes ini diambil dari soal-soal tes uji 

coba ujian nasional (UN) maupun diambilkan 

dari soal-soal UN. Adapun norma penyekoran 

tes disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1  Norma Penyekoran Tes Matematika 

 

Alternatif Jawaban Skor 

Benar 2,5 

Salah 0 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini adalah nilai uji 

kompetensi profesional dengan instrumen 

soal yang telah dibuat oleh peneliti. Karena 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika UMP berasal dari berbagai 

jurusan di SLTA, maka hasil penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu hasil 

penelitian kelompok kelompok IPA, 

kelompok IPS, dan kelompok SMK. Secara 

garis besar, hasil penelitian disajikan pada 

tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Kompetensi  

Profesional (Rata-rata Tes 1 dan Tes 2) 

1. Uji Normalitas dan Homogenitas 

Sebagai prasyarat uji hipotesis penelitian, 

peneliti melakukan uji normalitas dan 

homogenitas terlebih dulu. Dengan        

dan rumus statistik uji yang digunakan 

            | (  )   (  )|     
(    ̅)

 
, disimpulkan bahwa sampel berasal 

dari populasi yang terdistribusi normal. 

Demikian pula, dengan        dan rumus 

statistik uji yang digunakan    
     

 
[        ∑        

  
   ]   (  

 ) disimpulkan bahwa variansi sampel adalah 

homogen. Karena telah memenuhi kedua 

persyaratan tersebut, maka uji hipotesis 

penelitian dapat dilaksanakan. 

 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H0 : µ ≥ 80 (Rata-rata nilai kompetensi 

profesional mahasiswa telah 

memenuhi syarat minimal 

menjadi calon guru matematika) 

H1:  µ < 80 (Rata-rata nilai kompetensi 

profesional mahasiswa belum 

memenuhi syarat menjadi  

calon guru matematika) 

µ : rata-rata nilai uji kompetensi profesional. 

Dengan        dan rumus statistik uji yang 

digunakan          
 ̅   

 

√ 

  dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak. Itu berarti 

bahwa rata-rata kemampuan atau kompetensi 

profesional mahasiswa program studi 

pendidikan matematika masih belum 

memenuhi syarat minimal untuk menjadi 

calon guru matematika. Dengan demikian, 

maka kemampuan atau kompetensi 

profesional mahasiswa masih perlu 

ditingkatkan. Oleh karena itu, menjadi tugas 

bersama antara dosen, pejabat struktural 

UMP, dan semua orang yang terkait dengan 

UMP untuk melaksanakan proses pendidikan 

dan pengajaran di UMP. 

Di samping hasil uji statistik di atas, hal 

lain menarik yang perlu dibahas adalah secara 

matematis rata-rata nilai uji kompetensi 

profesional mahasiswa yang berasal dari 

SMA/MA-IPA paling tinggi yaitu 71,6 atau 

dalam kategori B.  Rata-rata  nilai uji 

kompetensi profesional mahasiswa yang 

berasal dari SMA/MA-IPS dan SMK 

(berbagai jurusan), masing-masing adalah 

64,2 atau kategori C+ dan 70 atau kategori B. 

Meskipun secara matematis rata-rata dari 

KELAS 

ASAL SLTA 

SMA/MA 

IPA 

SMA/MA 

IPS 

SMK  

 

4A 74,2 70 74,9 

4B 76,9 69,6 66,3 

4C 72,3 69,9 72,8 

4D 73,3 54,1 77,5 

4E 63,1 57,2 63 

4F 69,8 64,4 65,2 

RATA2KELAS 71,6 64,2 70,0 

RATA2 68,6 
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ketiga nilai tersebut berbeda, namun secara 

statistis perbedaan dari ketiga rata-rata nilai 

tersebut tidak signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang berasal 

dari SMK dari berbagai jurusan juga 

menunjukkan kemampuan yang tidak berbeda 

dengan mahasiswa yang berasal dari 

SMA/MA dalam hal penguasaan matematika 

SMP. 

3. Analisis Kesalahan terhadap Jawaban 

Soal Uji Kompetensi Profesional 

Adanya hambatan yang dialami 

mahasiswa pada saat belajar dapat diketahui 

dari adanya kesalahan-kesalahan yang 

dilakukannya. Hambatan tersebut mungkin 

disadari atau mungkin juga tidak disadari oleh 

orang yang mengalami hambatan dalam 

proses mencapai hasil belajarnya. Akibatnya 

prestasi yang dicapainya berada di bawah 

yang semestinya atau di bawah KKM yang 

telah ditentukan.  

Kesalahan timbul akibat adanya 

kesulitan mahasiswa dalam belajar. Seorang 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajarnya akan menunjukkan ciri-ciri dari 

adanya masalah yang dialami, misalnya: (1) 

hasil tes rendah (dibawah nilai rata-rata) yang 

dicapai oleh kelompoknya atau di bawah 

KKM yang ditentukan, (2) hasil yang dicapai 

tidak seimbang dengan usaha yang 

dilakukannya, (3) lambat dalam 

melaksanakan tugas-tugas belajarnya, dan (4) 

menunjukkan sikap-sikap, tingkah laku, 

gejala emosional yang kurang wajar. 

Untuk menentukan jenis kesalahan 

terhadap jawaban yang diberikan mahasiswa, 

peneliti melakukan penelaahan bersama 

mahasiswa terhadap soal uji kompetensi 

setelah tes selesai dilaksanakan. Dalam hal 

ini, mahasiswa mengerjakan kembali soal uji 

kompetensi tersebut satu per-satu. Bagi 

mahasiswa yang berhasil menyelesaikan soal 

dengan benar, peneliti membe-rikan reward, 

tetapi bagi mahasiswa yang tidak berhasil 

menyelesaikan soal, peneliti dapat melihat 

jenis kesalahan yang terjadi. Dalam penelitian 

ini, secara garis besar jenis kesalahan yang 

dapat dianalisis adalah sebagai berikut: (1) 

kesalahan pemahaman konsep (15%), (2) 

kesalahan operasi hitung (10%), (3) kesalahan 

penerapan rumus (5%), (4) kesalahan 

membuat pemodelan matematika (12%),  dan 

(5) kesalahan penarikan kesimpulan (4%).  

4. KESIMPULAN 

Secara umum rata-rata hasil uji tes 

pertama adalah 65,7, sedangkan rata-rata hasil 

uji tes kedua adalah 72,7. Setelah dilakukan 

uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan atau kompetensi profesional 

mahasiswa calon guru matematika dalam 

materi matematika SMP secara signifikan 

masih belum memenuhi KKM yang 

ditentukan peneliti. Itu berarti bahwa 

kemampuan pemahaman matematika SMP 

para mahasiswa calon guru matematika perlu 

ditingkatkan.  

Adapun langkah-langkah konkret yang 

perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan atau kompetensi profesional 

sekurang-kurangnya (1) perlu ditentukan 

passing grade skor tes matematika, (2) perlu 

dilaksanakan proses pembelajaran yang baik, 

(3) untuk memasuki program studi 

pendidikan matematika perlu dipersyaratkan 

nilai matematika SLTA minimal tertentu, (4) 

perlu kedisiplinan semua pihak dalam 

melaksanakan pembelajaran, dan (5) 

penyediaan fasilitas yang lebih memadai 

untuk menunjang proses pembelajaran. 
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Abstract 

 

Eratosthenes experiment aims to calculate the circumference of the earth by using the Pythagorean 

theorem. Implementation of Eratosthenes experiment on the Pythagorean theorem by using a 

project-based learning project aims to provide a significant contribution in theim provement of 

teaching and learning, particularly in the formal cultivate students' thinking skills, both in 

improving the ability to think hypothetical and deductive. The experimental method is measurement 

of the shadow of a 1 meter long sticks that forma right triangle and calculation of length of hypoten 

use using the Pythagorean theorem. The experiment took places at campus 2 Universitas Ahmad 

Dahlan on March 20
th 

and 21
st 

2015. The experiment results for the Earth circumference are 

31224.59 km for the first measurement and 41931.20 km for the second measurement. The error 

compared to the reference are 21.95% for the first measurement and 4.81% for the second 

measurement. Based on the measurement accuracy and simple tools to be employed, the experiment 

is strongly recommended to be implemented as part of mathematical learning process at school.  

 

Keywords : Eratosthenes, Pythagoreantheorem, Project Based Learning 

 

1. PENDAHULUAN  

Eksperimen Eratosthenes dilakukan 

oleh Eratosthenes. Eratosthenes adalah 

seorang matematikawan, ahli geografi dan 

astronom zaman Helenistik. Ia tercatat 

sebagai orang yang pertama kali 

memikirkan sistem koordinat geografi, dan 

yang pertama diketahui menghitung 

keliling Bumi. Eratosthenes adalah metode 

menghitung keliling bumi yang, dengan 

cara menghitung dengan menggunakan 

persamaan teorema Phytagoras sesuai 

Gambar 1.1.   

 
Gambar 1.1.Eksperimen Eratosthenes 

(sumber: World Journal of Education Vol. 5, 

No. 2; 2015) 

Pada Gambar 1.1, percobaan Eratosthenes 

di Alexandria sebagai lokasi pertama dan 

Syene sebagai lokasi kedua. Eratosthenes 

berasumsi bahwa bumi itu bulat seperti bola 

dan bayangan matahari ketika jatuh ke bumi 

adalah sejajar, berarti sudut (α) pada 

bayangan tongkat dan sudut sudut (α) pada 

bayangan matahari itu sama dan diameter (d) 

dari kedua tempat itu dengan asumsi di 

tempatkan pada meridian yang sama sehingga 

hasil perhitungan jarak kedua tempat itu 

mampu menjadi acuan untuk perhitungan 

keliling bumi.  

Pada penelitian ini, selain melakukan 

eksperimen keliling bumi peneliti mencoba 

mengimplementasikan pada materi Teorema 

Pythagoras  dipelajari oleh siswa pada kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 

mata pelajaran Matematika. Esensi teorema 

Pythagoras merupakan teorema yang 

menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada 

segitiga siku-siku. Didalam pelaksanaan 

eksperimen Eratosthenes juga menggunakan 

model pembelajaran Project based Learning. 

  Model pembelajaran berbasis proyek 

selalu dimulai dengan menemukan apa 

sebenarnya pertanyaan mendasar, yang 

nantinya akan menjadi dasar untuk 

memberikan tugas proyek bagi siswa 

mailto:fitriasarnitha@yahoo.co.id
mailto:Yudhirek@gmail.com_2
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematikawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ahli_geografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Astronom
http://id.wikipedia.org/wiki/Helenistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_koordinat_geografi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keliling&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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(melakukan aktivitas), selanjutnya dengan 

dibantu guru, kelompok-kelompok siswa akan 

merancang aktivitas yang akan dilakukan 

pada proyek mereka masing-masing 

kemudian guru dan siswa menentukan 

batasan waktu yang diberikan dalam 

penyelesaian tugas (aktivitas) proyek mereka. 

Eksperimen diimplementasikan pada proses 

pembelajaran sebagai inovasi. 

 

2.  KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS  

 Hands-on experiment dipilih oleh S. 

Sotiriou & F. X. Bogner dalam penelitiannya 

tentang pembelajaran berbasis inkuri. 

Eksperimen yang digunakan adalah 

eksperimen Eratosthenes pada kelas sains 

Tujuan dari penelitian ini adalah dengan 

menggunaan hands-on experiment mampu 

menjawab pertanyaan ilmiah serta mampu 

memperkenalkan prinsip-prinsip dari alam 

dengan eksperimen sederhana. Dalam lingkup 

studi ini, 2.180 siswa dari 89 sekolah di 5 

negara yang berbeda (Finlandia, Polandia, 

Serbia, Yunani, Mesir) menyelesaikan 

percobaan Eratosthenes pada hari yang sama, 

dalam kelompok yang terdiri atas empat 

siswa. Hasil analisis menunjukkan akurasi 

tinggi dengan nilai ralat pengukuran untuk 

data dari 2 sekolah di Yunani sebesar 17,6% 

dan nilai ralat pengukuran untuk data dari 2 

sekolah di Yunani dan Finlandia: 1,3%. 

Terlihat bahwa semakin besar jarak antara 

kedua lokasi pengukuran, nilai ralat akan 

semakin kecil. Atau dengan kata lain 

pengukuran semakin akurat. 

1. Eratosthenes  

Eksperimen perhitungan keliling 

Bumi yang dilakukan Eratosthenes 

tanpa meninggalkan Mesir dengan 

mengasumsikan bahwa bumi itu bulat 

dan bahwa sinar matahari sejajar ketika 

bayangannya  jatuh ke bumi (O‟neil 

,2000). 

 

 

2. Model pembelajaran Project Based 

Learning. 

Project Based Learning merupakan 

sebuah model pembelajaran yang sudah 

banyak dikembangkan di negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat. Jika diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia, Project Based 

Learning bermakna sebagai pembelajaran 

berbasis proyek. Definisi secara lebih 

komperehensif tentang Project Based 

Learning menurut The George Lucas 

Educational Foundation (2005) adalah 

sebagai berikut : 

a. Project-based learning is curriculum 

fueled and standards based. Project 

Based Learning merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menghendaki adanya 

standar isi dalam kurikulumnya. Melalui 

Project Based Learning, proses inquiry 

dimulai dengan memunculkan 

pertanyaan penuntun (a guiding 

question) dan membimbing peserta didik 

dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek 

(materi) dalam kurikulum. Pada saat 

pertanyaan terjawab, secara langsung 

peserta didik dapat melihat berbagai 

elemen mayor sekaligus berbagai prinsip 

dalam sebuah displin yang sedang 

dikajinya  

b. Project-based learning asks a 

question or poses a problem that 

each student can answer. Project 

Based Learning adalah model 

pembelajaran yang menuntut pengajar 

dan atau peserta didik mengembangkan 

pertanyaan penuntun (a guiding 

question). Mengingat bahwa masing-

masing peserta didik memiliki gaya 

belajar yang berbeda, maka Project Based 

Learning memberikan kesempatan 

kepada para peserta didik untuk 

menggali konten (materi) dengan 

menggunakan berbagai cara yang 

bermakna bagi dirinya, dan melakukan 

eksperimen secara kolaboratif. Hal ini 

memungkinkan setiap peserta didik pada 

akhirnya mampu menjawab pertanyaan 

penuntun  

c. Project-based learning asks students 

to investigate issues and topics 

addressing real-world problems 

while integrating subjects across the 

curriculum. Project Based Leraning 

merupakan pendekatan pembelajaran 

yang menuntut peserta didik membuat 

“jembatan” yang menghubungkan antar 

berbagai subjek materi. Melalui jalan ini, 

peserta didik dapat melihat pengetahuan 

secara holistik. Lebih daripada itu, 
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Project Based Learning merupakan 

investigasi mendalam tentang sebuah 

topik dunia nyata, hal ini akan berharga 

bagi atensi dan usaha peserta didik. 

d. Project-based learning is a method 

that fosters abstract, intellectual 

tasks to explore complex issues. Project 

Based Learning merupakan pendekatan 

pembelajaran yang memperhatikan 

pemahaman. Peserta didik melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi dan 

mensintesis informasi melalui cara yang 

bermakna. (The George Lucas 

Educational Foundation: 2005).  

Global School Net (2000) 

melaporkan hasil penelitian the Auto 

Desk Foundation tentang karakteristik 

Project Based Learning. Hasil 

penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa Project Based Learning adalah 

pendekatan pembelajaran yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. peserta didik membuat keputusan 

tentang sebuah kerangka kerja, 

b. adanya permasalahan atau tantangan 

yang diajukan kepada peserta didik, 

c. peserta didik mendesain proses 

untuk menentukan solusi atas 

permasalahan atau tantangan yang 

diajukan, 

d. peserta didik secara kolaboratif 

bertanggungjawab untuk mengakses 

dan mengelola informasi untuk 

memecahkan permasalahan. 

e. proses evaluasi dijalankan secara 

kontinyu.  

f. peserta didik secara berkala 

melakukan refleksi atas aktivitas 

yang sudah dijalankan, produk 

akhir aktivitas belajar akan 

dievaluasi secara kualitatif.   

g. situasi pembelajaran sangat toleran 

terhadap kesalahan dan perubahan 

(Global SchoolNet, 2000).  

Berdasarkan pendapat - pendapat 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

pendekatan Project Based Learning 

dikembangkan berdasarkan faham 

filsafat konstruktivisme dalam 

pembelajaran.  

Project based learning 

merupakan pendekatan pembelajaran 

yang memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk merencanakan 

aktivitas belajar, melaksanakan 

proyek secara kolaboratif, dan pada 

akhirnya menghasilkan produk 

kerja yang dapat dipresentasikan 

kepada orang lain.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Data hasil pengukuran keliling bumi 

selama kurun waktu dua hari yakni pada 

tanggal 20  Maret 2015 pada pukul 11.39 

WIB -11.43 WIB  dan pada tanggal 21 maret 

2015 pukul 11.48 WIB - 11.50 WIB. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode Erasthosnes yang berlokasi pada 

Kampus 2 UAD.  

Pengambilan data pertama dilakukan pada 

tanggal 20  Maret 2015 pada pukul 11.39 

WIB -11.43 WIB sebanyak 5 kali dengan 

selang waktu 1 menit. Sedangkan data kedua 

diambil pada tanggal 21 maret 2015 pukul 

11.48 WIB - 11.50 WIB sebanyak 3 kali 

dengan 5 kali melakukan pengukuran 

berulang, dalam  pelaksanaan pembelajaran  

dikelas dengan tahapan seperti yang sudah 

dijelaskan dalam Savoi & Andrew (1994), 

kemudian ke enam tahapan tersebut di 

implementasikan pada Prosedur Eksperimen. 

1. Alat  

a. Penggaris berukuran 1 m dan 60 m  

b. Waterpass  

c. Komputer / Laptop.  

Alat yang dipakai untuk 

mengolah data menurut prosedur 

yang telah dirumuskan. 

2. Prosedur Eksperimen  

1. Guru mengarahkan siswa untuk 

menentukan waktu local noon sesuai 

dengan lokasi masing- masing. 

Dengan menggunakan 

(http://metasofa.org/vansprouts/solarn

oon.html). Seperti contoh pada 

Gambar 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Local noon lokasi 

pengamatan 

http://metasofa.org/vansprouts/solarnoon.html
http://metasofa.org/vansprouts/solarnoon.html
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2. Siswa menyiapkan 1 m tongkat 

(H=1), tempatkan secara vertikal di 

tanah, lalu guru meminta siswa untuk 

mengukur panjang tongkat tongkat 

untuk memastikan itu adalah satu 

meter panjang. 

3. Siswa Mengukur bayangan tongkat 

dengan panjang L dari sisi ketiga 

segitiga dalam gambar di bawah. 

Siswa  mengulangi pengukuran 5 kali 

dan catat jam , tanggal dan hasil 

pengukuran. 

4. Siswa menghitung panjang bayangan 

(S) dengan menggunakan teorema 

phytagoras Teorema Pythagoras (L
2
 = 

S
2
 + H

2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Pengukuran bayangan 

tongkat(sumber:www.eratosthenes.org) 

5. Guru mengarahkan siswa untuk 

menghitung jarak lokasi kedua tempat 

(lokasi pengamatan 1 dengan lokasi 

2) menggunakan Google Earth antara 

dua lokasi yang telah dicocokkan 

(dalam meridian yang sama ) garis 

lintang dari lokasi 1 dan lokasi 2. 

Dengan ilustrasi seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Ilustrasi jarak dua tempat 

dengan meridian yang sama. (sumber: World 

Journal of Education Vol. 5, No. 2; 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Lokasi kedua tempat 

pengukuran dengan meridian yang sama.( 

sumber:google earth) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada percobaan ini, mengukur bayangan 

(θ) dari penggaris sepanjang 1 m sebanyak 5 

kali, dalam waktu dua hari dengan  data 

sebagai berikut :  

 

Tabel Data 1.1. Pengukuran 20 Maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Perhitungan Keliling Bumi yakni:  

 

Tabel Data 1.2. Hasil keliling bumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung nilai ralat dari keliling 

bumi menggunakan rumus :  

 

H^2+S^2 L SIN 

1.04 1.020 0.196

1.036 1.018 0.187

1.032 1.016 0.177

1.029 1.014 0.168

1.026 1.013 0.158

∑ 0.886

No H H^2 S cm meter S^2

1 1 1 20 0.2 0.04

2 1 1 19 0.19 0.036

3 1 1 18 0.18 0.032

4 1 1 17 0.17 0.029

5 1 1 16 0.16 0.026
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                          =   

                        =  21.95  

 

  Tabel Data.1.3 Pengukuran 21 Maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Perhitungan Keliling Bumi yakni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk menghitung nilai ralat dari 

keliling bumi menggunakan rumus :  

  

Ralat=  

      

         =  

  

         = 4.81 % 

 

 

 

5. KESIMPULAN  

 Hasil pengukuran pertama hasil  

31224.59 km dan pengukuran kedua hasil 

41931.20 km dengan ralat pengukuran 

pertama sebesar  21.95 % dan ralat 

pengukuran kedua 4.81%, dari hasil ralat 

yang diperoleh dari pengukuran, maka 

pengukuran keliling bumi  akurat. Dalam 

prosedur pengambilan data menggunakan 

di terapkan model Project Based 

Learning, sehingga implementasi dari 

Eksperimen Erastosthenes dengan model 

Project Based Learning sejalan. 
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NO H H^2 S meter S^2

1 1 1 13.7 0.137 0.01877

2 1 1 13.2 0.132 0.01742

3 1 1 12.9 0.129 0.01664

4 1 1 13.6 0.136 0.01850

5 1 1 13.2 0.132 0.01742

6 1 1 12.9 0.129 0.01664

7 1 1 13.7 0.137 0.01877

8 1 1 13.1 0.131 0.01716

9 1 1 12.9 0.129 0.01664

10 1 1 13.7 0.137 0.01877

11 1 1 13.1 0.131 0.01716

12 1 1 12.9 0.129 0.01664

13 1 1 13.6 0.136 0.01850

14 1 1 13.1 0.131 0.01716

15 1 1 12.9 0.129 0.01664

H^2+S^2 L SIN thetatheta derajat K

1.01877 1.00934 0.1357 0.136 7.777 40504.68088

1.01742 1.00867 0.1309 0.131 7.498 42011.18959

1.01664 1.00829 0.1279 0.128 7.330 42971.64916

1.01850 1.00921 0.1348 0.135 7.721 40797.04212

1.01742 1.00867 0.1309 0.131 7.498 42011.18959

1.01664 1.00829 0.1279 0.128 7.330 42971.64916

1.01877 1.00934 0.1357 0.136 7.777 40504.68088

1.01716 1.00854 0.1299 0.130 7.442 42326.41403

1.01664 1.00829 0.1279 0.128 7.330 42971.64916

1.01877 1.00934 0.1357 0.136 7.777 40504.68088

1.01716 1.00854 0.1299 0.130 7.442 42326.41403

1.01664 1.00829 0.1279 0.128 7.330 42971.64916

1.01850 1.00921 0.1348 0.135 7.721 40797.04212

1.01716 1.00854 0.1299 0.130 7.442 42326.41403

http://www.edutopia.org/modules/PBL/whatpbl.php
http://www.edutopia.org/modules/PBL/whatpbl.php
http://www.edutopia.org/modules/PBL/whatpbl.php
http://www.edutopia.org/modules/PBL/whatpbl.php
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PENGARUH PENDEKATAN PROBLEM SOLVING DAN PROBLEM POSING SERTA 

MINAT TERHADAP KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA SMP 
 

Martalia Ardiyaningrum
1) 

1)
Prodi PGMI, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta 

email: martaliayudhono87@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ada tidaknya: 1) pengaruh pendekatan problem 

solving dan problem posing ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa; 2) pengaruh minat belajar matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan representasi matematis siswa; 3) pengaruh interaksi 

pendekatan pembelajaran dan minat belajar matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dan kemampuan representasi matematis siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu 

(quasi experiment). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Yogyakarta 

yang terdiri dari 6 kelas. Dari 6 kelas dipilih secara acak 2 kelas ( VII E dan VII F). Siswa dalam 

masing-masing kelas yang terpilih dikelompokkan dalam kategori tingkat minat tinggi, sedang, dan 

rendah dengan menggunakan angket minat belajar matematika. Kelas VII E diberi perlakuan 

pendekatan problem solving, sedangkan kelas VIIF diberi perlakuan pendekatan problem posing. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa tes kemampuan pemecahan masalah 

dan kemampuan representasi matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat 

perbedaan pengaruh pendekatan problem solving dan problem posing ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan representasi matematis siswa; 2) terdapat pengaruh minat 

belajar matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan representasi 

matematis siswa; 3) tidak terdapat pengaruh interaksi pendekatan pembelajaran dan minat belajar 

matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan representasi matematis 

siswa.  

 

Kata Kunci: pendekatan, problem solving, problem posing, representasi, minat.  

 

1. PENDAHULUAN  

Pembelajaran matematika pada 

setiap satuan pendidikan diharapkan 

mampu membekali peserta didik dengan 

keterampilan dan kemampuan menghadapi 

berbagai permasalahan matematika 

maupun kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan ini dikenal sebagai daya 

matematis. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pembelajaran matematika hendaknya dapat 

menumbuh kembangkan daya matematis 

siswa. Daya matematis ini tercantum pada 

tujuan pembelajaran matematika dalam 

kurikulum Indonesia yang meliputi: 1) 

Kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), 2) Kemampuan berargumentasi 

(reasonning), 3) Kemampuan berkomunikasi 

(communication), 4) Kemampuan membuat 

koneksi (connection), dan 5) Kemampuan 

representasi (representation).  

Hasil belajar matematika pada 

realitanya menunjukkan kualitas yang 

belum sesuai dengan harapan. Rendahnya 

kualitas pendidikan matematika sekolah 

menengah khususnya SMP ditunjukkan 

oleh survei Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 

pada tahun 2007. Hasil survei 

menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi 

matematika siswa kelas VIII Indonesia 

berada di bawah rata-rata internasional.  

Indonesia berada pada peringkat ke 35 dari 

46 negara. Rata-rata skor internasional 

adalah 500, sedangkan rata-rata skor yang 

diperoleh Indonesia adalah 397. 

Sedangkan data yang diperoleh PISA pada 

tahun 2009 (OECD, 2010: 135) 
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menunjukkan bahwa rata-rata skor 

mathematics performance Indonesia 

sebesar 371 sedangkan rata-rata skor 

mathematics performance internasional 

mencapai 496. Dengan perolehan skor 

tersebut, Indonesia berada pada level 

terendah yaitu 1 dari 6 level 

pengkategorian. Level 1 menunjukkan 

bahwa siswa dapat menjawab pertanyaan 

meliputi konteks yang pernah diperoleh 

dimana informasi dan pertanyaan telah 

tersedia dengan jelas. Pada level ini, siswa 

hanya mampu mengidentifikasi informasi 

dan menggunakan prosedur rutin menurut 

perintah langsung dalam situasi eksplisit. 

Selain itu, siswa hanya dapat melakukan 

aktifitas dengan segera dari stimulus yang 

diberikan. 

Berdasarkan fakta tersebut, prestasi 

Indonesia pada tingkat internasional masih 

dalam kategori rendah. Masalah utama dari 

rendahnya pencapaian prestasi matematika 

adalah pemahaman konsep-konsep 

matematika yang kurang mendalam dan 

sebagian besar hanya sebatas hafalan. 

Selain itu kemampuan pemecahan masalah 

siswa masih rendah yang diduga karena 

kesempatan siswa memperoleh masalah-

masalah yang tidak rutin masih jarang. 

Hasil PISA menunjukkan bahwa siswa 

hanya mampu melakukan aktifitas dengan 

segera dari stimulus yang diberikan, hal ini 

diduga selama dalam proses pembelajaran 

matematika siswa cenderung mendengar 

serta memperhatikan guru saja. 

Disisi lain, tingginya persentase 

siswa yang tidak lulus pada Ujian Nasional 

(UN) SMP masih terjadi. Pada Tahun 

Pelajaran 2009/ 2010, sebanyak 12,58% 

siswa SMP masih memperoleh nilai UN 

mata pelajaran matematika di bawah 5,50. 

Data terbaru Tahun Pelajaran 2010/2011 

menunjukkan 16,04% siswa memperoleh 

nilai UN matematika  masih di bawah 

5,50. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 

Pelajaran 2010/2011 sebanyak 16,04% 

siswa SMP di Indonesia hanya menguasai 

maksimal 55% kemampuan yang diujikan 

pada UN. 

Nilai rata-rata UN matematika 

SMP pada Tahun Pelajaran 2009/2010 

untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

adalah 6,46. Nilai ini masih berada di 

bawah nilai rata-rata UN matematika 

tingkat nasional yaitu 7,29. Pada tahun 

pelajaran berikutnya menunjukkan hasil 

yang sama yaitu nilai rata-rata UN 

matematika SMP untuk DIY hanya 6,34, 

berada jauh di bawah rata-rata Nasional 

yang mencapai nilai 7,24. Berdasarkan 

hasil tersebut, pembelajaran matematika 

pada tingkat satuan pendidikan SMP di 

DIY perlu perhatian khusus. 

Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

menyebutkan bahwa tujuan mata pelajaran 

matematika sekolah adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan: memahami 

konsep matematika, menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, memecahkan masalah, 

mengkomunikasikan gagasan, dan memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan. National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 2000: 

52) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah merupakan salah satu fokus utama 

dalam pembelajaran matematika, untuk itu 

perlu adanya perhatian khusus agar 

kemampuan pemecahan masalah siswa 

selalu meningkat.  

Menurut Billstein (1990: 2), 

kemampuan pemecahan masalah 

merupakan fokus utama dalam kurikulum 

matematika, tetapi pemecahan masalah 

bukan topik yang nyata melainkan suatu 

proses yang terdapat pada semua materi 

dan memberikan konteks yang mana 

konsep dan kemampuannya dapat 

dipelajari. Dengan kata lain, kemampuan 

pemecahan masalah dapat diasah melalui 

proses pembelajaran matematika yang 

diikuti oleh siswa.  
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Kemampuan pemecahan masalah 

siswa SMP di Yogyakarta masih 

terkategori rendah, hal ini terlihat dari 

hasil penelitian Ali Mahmudi (2010: 8) 

yang diambil dari 2 SMP dengan kategori 

atas dan kategori sedang. Nilai rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah SMP 

kategori atas dan kategori sedang berturut-

turut 46,94 dan 35,34 dengan nilai ideal 

kemampuan pemecahan masalah 

matematisnya adalah 72. Hal ini 

menunjukkan perlu perhatian khusus untuk 

mencapai kemampuan pemecahan masalah 

siswa.  

Selain itu daya matematis yang 

sangat berhubungan dengan pemecahan 

masalah adalah kemampuan representasi. 

Representasi merupakan kemampuan 

menyatakan kembali masalah yang ada 

dalam bentuk lain yang mempermudah/ 

menunjang dalam penyelesaian masalah 

tersebut. Representasi masalah yang sesuai 

adalah dasar untuk memahami masalah 

dan membuat suatu rencana untuk 

memecahkan masalah. Siswa yang 

mempunyai kesulitan dalam 

merepresentasikan masalah matematika 

akan memiliki kesulitan dalam melakukan 

pemecahan masalah. Tidak hanya dalam 

pemecahan masalah siswa memerlukan 

kemampuan representasi matematis, tetapi 

juga dalam soal matematika rutin. 

Diperlukan kemampuan menyatakan 

kembali soal matematika baik rutin 

maupun tak rutin ke bentuk matematis 

agar diperoleh gambaran dalam 

menyelesaikan setiap soal yang ada. 

Tujuan pembelajaran yang telah 

diuraikan sebelumnya akan dapat tercapai 

dengan memilih pendekatan yang tepat 

sehingga diperoleh hasil yang optimal, 

berhasil guna, dan tepat guna. Nisbet 

(Erman Suherman et.al., 2003: 74) 

menyatakan bahwa  tidak ada cara 

mengajar yang paling baik. Masing-

masing guru akan memilih cara dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan 

memperhatikan kondisi siswa dan 

kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa.  

Pembelajaran matematika yang 

dilaksanakan dewasa ini cenderung 

ditujukan pada pencapaian target dan materi 

atau sesuai buku yang digunakan sebagai 

buku wajib dengan berorientsi pada soal-

soal ujian nasional. Siswa cenderung 

menghafal rumus-rumus matematika dan 

seringkali mengulang-ulang menyebutkan 

definisi yang diberikan oleh guru tanpa 

mengetahui maksudnya. Dengan demikian, 

pemahaman siswa terhadap konsep yang 

harus dikuasi tidak maksimal sehingga 

tujuan pendidikan yang sesungguhnya akan 

sulit dicapai. 

Suasana kondusif dalam proses 

pembelajaran dapat terwujud dengan 

pemilihan pendekatan pembelajaran yang 

tepat. Pemilihan pendekatan yang tepat 

menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Ketepatan pendekatan yang digunakan 

diduga akan meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep yang dipelajari. 

Pendekatan Problem solving merupakan 

salah satu bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting. 

Pendekatan ini memungkinkan siswa 

memperoleh pengalaman untuk 

menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang telah diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang bersifat tidak 

rutin. Dalam problem solving, guru 

menghadirkan masalah yang tidak rutin 

untuk diselesaikan oleh siswa. Dalam hal 

ini siswa dituntut memiliki kemampuan 

untuk mensintesis pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahaman sehingga 

pada akhirnya dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dengan baik. Akan 

tetapi guru menghadapi kesulitan dalam 

mengajarkan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah dengan baik, di 

lain pihak siswa menghadapi kesulitan 

bagaimana menyelesaikan masalah yang 
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diberikan guru. Berbagai kesulitan ini 

muncul antara lain karena mencari 

jawaban dipandang sebagai satu-satunya 

tujuan yang ingin dicapai. 

Pendekatan pembelajaran lainnya 

dalam kurikulum matematika adalah 

problem possing. Pendekatan ini 

menekankan pada perumusan soal yang 

dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir matematis atau menggunakan pola 

pikir matematis. The Curriculum and 

Evaluation Standard for School 

Mathematics merumuskan secara eksplisit 

bahwa siswa harus mempunyai 

pengalaman mengenal dan 

memformulasikan soal-soal (masalah) 

mereka sendiri. Dengan merumuskan soal 

yang ada menjadi pertanyaan-pertanyaan 

yang akan mendukung siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang ada, guru 

dapat mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi dan kesulitan yang 

dihadapi siswa. Selain itu diharapkan, 

siswa dapat merepresentasikan 

pengetahuan yang telah mereka miliki 

dalam bentuk soal yang mereka susun.  

Selain pendekatan pembelajaran 

matematika yang digunakan oleh guru, 

terdapat faktor lain yang berasal dari diri 

siswa yang menunjang proses 

pembelajaran yaitu faktor afektif. Salah 

satu faktor afektif yaitu minat. Aiken 

(1999: 259) mengungkapkan pengertian 

minat sebagai perasaan atau pilihan 

terhadap kegiatan, cita-cita, atau objek 

tertentu. Minat mempunyai karakteristik 

pokok yaitu melakukan kegiatan yang 

dipilih sendiri dan menyenangkan 

sehingga dapat membentuk suatu 

kebiasaan dalam diri seseorang. Dalam 

pembelajaran matematika, minat dapat 

dilihat sebagai kesenangan dan 

ketertarikan untuk memahami matematika 

lebih jauh dan kebiasaan untuk belajar 

matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru matematika di SMP Negeri 3 

Yogyakarta yang merupakan salah satu 

SMP di Kota Yogyakarta mengungkapkan 

bahwa ketertarikan siswa untuk 

memahami matematika terlebih dahulu 

masih kurang, apalagi untuk belajar 

matematika tentang materi yang belum 

dibahas di sekolah siswa tidak terbiasa. 

Selain itu, pembelajaran di SMP Negeri 3 

Yogyakarta masih menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang mana guru 

dengan aktif memberikan materi sesuai 

kompetensi yang akan dicapai siswa, 

bukan dengan memfasilitasi siswa 

mencapai kompetensi dengan kemampuan 

siswa sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan 

siswa cenderung menghafal materi yang 

telah diberikan guru, bukan memahami 

konsep yang terdapat dalam materi. 

Pendekatan pembelajaran seperti problem 

solving dan problem posing juga belum 

pernah dilaksanakan di SMP Negeri 3 

Yogyakarta khususnya pada kelas VII.  

Hasil UN Paket A tahun pelajaran 

2009/2010 SMP Negeri 3 Yogyakarta 

menunjukkan bahwa daya serap siswa pada 

kemampuan yang diuji menyelesaikan soal 

cerita dengan menggunakan konsep luas 

segiempat sebesar 62,50% artinya sebanyak 

37,50% siswa SMP Negeri 3 Yogyakarta 

belum dapat menggunakan konsep luas 

segiempat. Padahal untuk tingkat Nasional 

memiliki daya serap 73,16%. Dengan kata 

lain, daya serap siswa SMP Negeri 3 

Yogyakarta untuk kompetensi tersebut masih 

di bawah tingkat Nasional.  

Hasil UN Paket B pada 

kompetensi tersebut menunjukkan daya 

serap sebesar 38,89%, artinya masih ada 

61,11% siswa SMP Negeri 3 Yogyakarta 

belum menguasai kompetensi ini. Padahal 

untuk tingkat nasional, daya serap pada 

kompetensi ini memiliki persentase 

sebesar 60,38%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada kemampuan 
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menyelesaikan soal cerita dengan 

menggunakan konsep luas segiempat 

masih jauh dibawah standar tingkat 

nasional Selain itu, pada kemampuan 

menentukan keliling gabungan bangun 

datar juga hanya menunjukkan daya serap 

sebesar 48,15%, hasil ini berada di bawah 

tingkat nasional yang memiliki daya serap 

62,71%.  

Hasil UN Tahun Pelajaran 

2010/2011 untuk kemampuan yang diuji 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas gabungan dua bangun datar 

menunjukkan daya serap 62,91%. Hal ini 

berarti sebanyak 37,09% siswa SMP N 3 

Yogyakarta belum menguasai kemampuan 

ini. Selain itu, daya serap di SMP  N 3 ini 

menunjukkan hasil di bawah daya serap 

Nasional yaitu sebesar 66,39%. 

Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini dipilih kompetensi memahami segi 

empat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya. Melalui pendekatan problem 

solving dan pendekatan problem posing 

serta dengan memperhatikan minat siswa 

diharapkan siswa dapat memecahkan 

masalah dan merepresentasikan masalah 

yang dihadapi. Berdasarkan uraian 

sebelumnya, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Pendekatan  

Problem Solving dan Problem Posing 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

dan Representasi Matematis Siswa Kelas VII 

SMP N 3 Yogyakarta.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan ada tidaknya 

pengaruh pendekatan problem solving 

dan pendekatan problem posing ditinjau 

dari kemampuan pemecahan masalah 

dan kemampuan representasi matematis 

siswa. 

2. Mendeskripsikan pengaruh minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa. 

3. Mendeskripsikan interaksi pendekatan 

pembelajaran dan minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS  

Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Siti Aisyah (2012), menyebutkan 

bahwa pembelajaran matematika melalui 

mathematical modelling dalam model 

problem-based learning secara signifikan 

lebih baik dibandingkan dengan 

kemampuan representasi dan pemecahan 

masalah matematika siswa yang 

pembelajarannya secara konvensional. 

Penelitian tersebut dikatan relevan karena 

langkah dalam pembelajaran melalui 

mathematical modelling dalam model 

problem-based learning memiliki 

kesamaan dalam langkah pembelajarannya 

dengan pendekatan problem solving yaitu 

berawal dari pemberian masalah kepada 

siswa, mendiskusikan masalah dalam 

kelompok, menyajikan hasil dan 

mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 

Selain itu, penelitian oleh Ibrahim (2011) 

berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi, Penalaran, dan Pemecahan 

Masalah Matematis serta Kecerdasan 

Emosional Melalui Pembelajaran 

Berbasis-Masalah pada Siswa Sekolah 

Menengah Atas”. Penelitian tersebut 

relevan dengan penelitian ini karena 

pembelajaran berbasis-masalah tersebut 

menggunakan langkah menghadirkan 

masalah pada fase sebelum pembelajaran, 

sedangkan pada fase selama pembelajaran 

guru memberikan bantuan pada saat-saat 

tertentu dan fase sesudah pembelajaran 

guru melibatkan siswa dalam diskusi, 

membuat ringkasan pada ide-ide pokok 

dari hasil proses pembelajaran. Langkah-

langkah tersebut sama dengan langkah-

langkah pembelajaran menggunakan 
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pendekatan problem solving pada 

penelitian ini. 

Penelitian lain yang relevan 

dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilaksanakan oleh Sendi Ramdhani 

(2012) dengan judul “Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Problem 

posing untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah dan Koneksi 

Matematis Siswa” menunjukkan hasil 

bahwa kemampuan pemecahan masalah 

dan koneksi matematis siswa meningkat 

dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran problem posing. Relevansi 

dari penelitian Sendi Ramdhani dengan 

penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan pendekatan pembelajaran 

problem posing untuk mengatasi masalah 

kemampuan pemecahan matematis siswa.   

Dengan memperhatikan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini dan dukungan dari kajian teori, 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Pendekatan problem solving 

memberikan pengaruh lebih baik 

terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa 

dibandingkan pendekatan problem 

posing.  

2. Tingkat minat belajar matematika 

siswa memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan 

kemampuan representasi matematis 

siswa. 

3. Terdapat interaksi antara 

pendekatan pembelajaran dan minat 

belajar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan 

kemampuan representasi matematis 

siswa. 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment) karena peneliti menggunakan 

kelompok yang telah terbentuk secara 

alami, sehingga individu tidak dipilih 

secara acak (Creswell, J.W., 2009: 155). 

Penelitian ini terdiri dari dua faktor, yaitu 

faktor perlakuan berupa pendekatan 

pembelajaran (problem solving dan 

problem posing) dan faktor tingkat minat 

(tingkat rendah dan tinggi). Pemilihan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan 

ditetapkan oleh peneliti, sehingga bersifat 

tetap. Terdapat dua variabel terikat yang 

diamati yaitu kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan representasi 

matematis. 

Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Yogyakarta yang terdiri dari 6 kelas. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

mengambil 2 kelas secara acak dari 6 kelas 

VII yang tersedia. Kelas yang terpilih 

adalah kelas VIIE dan VIIF. Dari dua kelas 

yang terpilih, dilakukan pengundian untuk 

menentukan pendekatan pembelajaran 

yang akan digunakan pada masing-masing 

kelas. Berdasarkan hasil pengundian, kelas 

VIIE memperoleh perlakuan pendekatan 

problem solving dan kelas VIIF 

memperoleh perlakuan pendekatan 

problem posing. 

Untuk menghindari terjadinya 

perbedaan penafsiran terhadap istilah-

istilah pada variabel penelitian perlu 

penjelasan definisi operasional. Definisi 

operasional dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Pendekatan problem solving merupakan 

pembelajaran yang sifatnya melatih 

siswa memecahkan masalah-masalah 

matematika. Langkah-langkah 

pembelajaran dengan pendekatan 

problem solving meliputi: (1) orientasi 

siswa pada masalah, dalam hal ini peran 

guru adalah menghadirkan masalah 

matematis, (2) membimbing 

penyelidikan individual maupun 

kelompok, peran guru adalah 

mendampingi siswa dalam 

memecahkan masalah, (3) 
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mengembangkan dan menyajikan hasil 

pemecahan masalah, (4) menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah.  

2. Pendekatan problem posing merupakan 

pembelajaran yang menekankan pada 

pengajuan soal oleh siswa dan dijawab 

oleh siswa sendiri. Langkah 

pembelajaran dengan pendekatan 

problem posing meliputi: (1) pemilihan 

titik awal, (2) menggali informasi dari 

masalah atau situasi yang diberikan, (3) 

membuat pertanyaan berdasarkan 

informasi yang diperoleh, (4) 

memprediksi solusi dari soal yang 

dibuat, dan (5) mendiskusikan hasil 

penyusunan soal dan solusi dari soal 

tersebut.  

3. Minat belajar matematika merupakan 

skor perolehan siswa dalam 

memberikan respon berupa ketertarikan 

dan kecenderungan siswa terhadap 

matematika dan pembelajaran 

matematika melalui angket minat. 

4. Kemampuan pemecahan masalah 

merupakan kemampuan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah tidak rutin. Terdapat empat 

indikator kemampuan pemecahan 

masalah yaitu: (1) memahami masalah, 

(2) merencanakan pemecahan masalah, 

(3) melaksanakan rencana, dan (4) 

memeriksa kembali pemecahan 

masalah. 

5. Kemampuan representasi matematika 

merupakan kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk 

mengungkapkan/menyajikan kembali 

masalah yang ada dalam bentuk gambar 

(visual), persamaan (ekspresi 

matematis), dan kata-kata dalam 

upayanya mencari suatu solusi dari 

masalah yang sedang dihadapi. 

Penelitian ini melibatkan lebih 

dari satu variabel terikat sehingga analisis 

statistik yang digunakan yaitu analisis 

multivariat. Data yang dikumpulkan untuk 

dianalisis adalah data kemampuan 

pemecahan masalah dan representasi 

matematis siswa. Selain itu, penelitian ini 

melibatkan dua faktor yang diduga akan 

mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah dan representasi matematis siswa. 

Kedua faktor tersebut adalah faktor 

pendekatan pembelajaran (problem solving 

dan problem posing) dan faktor tingkat 

minat belajar matematika siswa (tinggi dan 

rendah). 

Dengan memperhatikan banyaknya 

variabel bebas dan variabel terikat, maka 

analisis yang digunakan adalah MANOVA 

2 faktor yang dilaksanakan dengan bantuan 

software SPSS 16 for windows. Analisis 

data pada penelitian ini dilakukan melalui 

dua tahap, yaitu analisis kondisi awal dan 

analisis kondisi akhir. Analisi kondisi awal 

dilakukan untuk mengetahui terdapat 

tidaknya perbedaan kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan 

kemampuan representasi matematis siswa 

sebelum diberikan perlakuan berupa 

pendekatan pembelajaran. Analisis ini 

dilakukan terhadap data pretest 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

dan data pretest kemampuan representasi 

matematis. Sedangkan analisis kondisi 

akhir dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian perlakuan berupa 

pendekatan pembelajaran dan faktor minat 

belajar matematika siswa terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan representasi matematis siswa. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menerapkan 

pendekatan problem solving dan problem 

posing pada materi bangun datar segi tiga 

dan segi empat kelas VII SMP Negeri 3 

Yogyakarta, dengan memperhatikan faktor 

minat belajar matematika siswa. Fokus 

dalam penelitian ini adalah menentukan 

perbedaan pengaruh dari kedua 

pendekatan pembelajaran dan dari tingkat 

minat belajar siswa ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan representasi matematis siswa. 

Adapun hasil uji manova data posttest 

kemampuan pemecahan masalah dan 
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kemampuan representasi matematis tersaji 

dalam table berikut. 

Tabel 1 

Hasil Uji MANOVA Data Posttest 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan 

Kemampuan Representasi Matematis 

Effect Value F 
Hypothesis 

df 

Error 

df 
Sig. 

Minat Hotelling'
s Trace 

0.805 25.348a 2.000 63.000 .000 

Pende

katan 

Hotelling'

s Trace 
.384 12.096a 2.000 63.000 .000 

Minat 

* 

Pende

katan 

Hotelling'

s Trace 
.022 .701a 2.000 63.000 .500 

 

Ketiga hasil Uji Manova di atas 

melihat kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan representasi 

matematis sebagai sebuah kesatuan. 

Pengaruh masing-masing faktor dan 

gabungannya terhadap setiap variabel 

terikat secara terpisah dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut ini yang merupakan 

hasil perhitungan program SPSS 16 

untuk pengujian pengaruh masing-

masing faktor dan gabungannya. 

Tabel 2 

Hasil Pengujian Pengaruh Faktor 

terhadap Masing-Masing  

Variabel Terikat 

Sumber 
Variasi 

Variabel 
Terikat 

Jumlah 
Kuadrat 

df 

Rata-Rata 

Jumlah 

Kuadrat 

F Sig. 

Corrected 

Model 

KPMM 500.454a 3 166.818 16.577 .000 

KRM 410.003b 3 136.668 14.332 .000 

Intercept KPMM 15124.57

6 
1 

15124.57

6 

1.503E

3 
.000 

KRM 22860.53

4 
1 

22860.53

4 

2.397E

3 
.000 

Pendekat
an 

KPMM 43.338 1 43.338 4.306 .042 

KRM 66.181 1 66.181 6.940 .011 

Minat KPMM 438.955 1 438.955 43.619 .000 

KRM 338.988 1 338.988 35.550 .000 

Minat * 
Pendekat

an 

KPMM 12.919 1 12.919 1.284 .261 

KRM 8.317 1 8.317 .872 .354 

Error KPMM 644.060 64 10.063   

KRM 610.276 64 9.536   

Total KPMM 16837.00
0 

68 
   

KRM 24553.00
0 

68 
   

Corrected 

Total 

KPMM 1144.515 67    

KRM 1020.279 67    

a. Komparasi Pengaruh Pendekatan 

Problem solving dan Problem Posing 

ditinjau dari Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Representasi Matematis 

Berdasarkan Tabel 1 baris 3, 

dengan membandingkan nilai signifikansi 

yang diperoleh dengan taraf signifikansi 

yang digunakan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh pendekatan 

pembelajaran problem solving dan 

pendekatan pembelajaran problem posing 

terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dan kemampuan representasi matematis 

siswa. Sedangkan ditinjau dari masing-

masing variabel terikat (kemampuan 

pemecahan masalah dan representasi 

matematis) hasilnya tersaji pada tabel 2 

dengan sumber variansi Pendekatan.  

Kesimpulan yang diperoleh dari 

tabel 2 sumber variansi Pendekatan dengan 

taraf signifikansi α = 0,05 adalah: 

1) Terdapat pengaruh pendekatan 

pembelajaran terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa, 

dengan nilai signifikansi 0,042 < 

α=0,05. 

Lebih lanjut, perlu uji univariate 

untuk mengetahui pendekatan 

pembelajaran yang berpengaruh lebih 

baik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah. Hasil uji univariate ini 

menunjukkan bahwa Pendekatan 

problem solving memberikan 

pengaruh lebih baik daripada 

pendekatan problem posing terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. 

Pada pendekatan problem 

solving, setelah memahami konsep 

pada materi terkait, siswa diberikan 

contoh soal rutin dan soal yang tidak 

rutin. Soal rutin berisi penerapan 

konsep yang telah dikuasai, 

sedangkan soal tidak rutin berisi 

penerapan konsep yang telah dikuasi 
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dan konsep-konsep selain konsep 

pada materi yang sedang dibahas. 

Dengan demikian siswa memperoleh 

kesempatan yang lebih banyak dalam 

menghadapi berbagai masalah 

matematika, sehingga siswa terbiasa 

untuk menggunakan pengetahuan 

yang telah mereka miliki untuk 

mengembangkan pengetahuan yang 

baru mereka peroleh. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sanjaya (2007: 220) 

bahwa salah satu keunggulan 

pembelajaran dengan pendekatan 

problem solving adalah membantu 

siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dalam 

pembelajaran yang mereka ikuti. 

Selain itu dalam proses 

menyelesaikan masalah, siswa 

diberikan tahapan-tahapan dalam 

menyelesaikan masalah yang tersedia.  

Salah satu langkah dalam 

pendekatan problem posing yaitu 

siswa menyusun sendiri 

pertanyaan/masalah berdasarkan 

situasi yang telah tersedia. 

Berdasarkan hasil LKS pendekatan 

problem posing, pertanyaan-

pertanyaan yang dibuat oleh siswa 

cenderung berupa pertanyaan 

konseptual, artinya hanya 

membutuhkan konsep yang terkait 

dengan materi yang sedang dipelajari. 

Padahal menurut Posamentier, Smith, 

& Stepelman (2010: 107), masalah 

matematika merupakan tantangan jika 

penyelesaiannya diperlukan 

kreativitas, wawasan yang mendalam, 

berpikir kritis, atau imajinasi. Hal ini 

berarti pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat oleh siswa dalam kelas 

problem posing bukan merupakan 

masalah matematika. Kondisi ini 

mengakibatkan kesempatan siswa 

menggali kemampuan pemecahan 

masalah kurang. 

2) Terdapat pengaruh pendekatan 

pembelajaran terhadap kemampuan 

representasi matematis, dengan nilai 

signifikansi 0,011 <  α = 0,05.  

Berdasarkan uji lanjutan 

diperoleh kesimpulan bahwa 

Pendekatan problem posing 

memberikan pengaruh lebih baik 

daripada pendekatan problem solving 

terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa.  

Pada pembelajaran dengan 

pendekatan problem posing, siswa 

dihadapkan dengan situasi tertentu dan 

diperintahkan untuk menyusun 

pertanyaan yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran berdasarkan situasi yang 

telah tersedia. Pada saat itu siswa 

memperoleh kesempatan untuk 

menggali informasi seluas-luasnya 

yang terdapat pada situasi dan 

menyatakan situasi dalam simbol, 

gambar, kata-kata dan persamaan 

matematis yang kemudian disusun 

dalam bentuk pertanyaan matematika. 

Hal ini dikemukakan pada salah satu 

tahapan utama problem posing yang 

dikemukakan Brown dan Walter 

(2005) yaitu mendaftar apa yang 

diketahui dari masalah atau situasi 

yang diberikan. Dengan mendaftar apa 

yang diketahui berarti siswa berusaha 

menyatakan kembali masalah atau 

situasi yang ada dalam ide dan bentuk 

yang lain. Dalam NCTM juga 

disebutkan bahwa gagasan-gagasan 

atau ide-ide matematika yang 

ditampilkan siswa dalam upayanya 

mencari suatu solusi dari masalah 

yang sedang dihadapi merupakan 

bentuk representasi yang dimunculkan 

oleh siswa. Dengan demikian 

kesempatan siswa untuk mengasah 

kemampuan representasi lebih luas. 
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b. Komparasi Pengaruh Tingkat Minat 

Belajar Matematika Siswa ditinjau 

dari Kemampuan Pemecahan Masalah 

dan Representasi Matematis 
Berdasarkan hasil uji pengaruh 

tingkat minat belajar siswa terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan 

representasi matematis diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh tingkat minat (tinggi dan 

rendah) siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa. Sedangkan 

ditinjau dari masing-masing variabel 

terikat dengan sumber variansi Minat, 

diperoleh kesimpulan: 

1) Terdapat pengaruh minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa, 

dengan nilai signifikansi 0,00 < α = 

0,05. Berdasarkan uji lanjut, diperoleh 

kesimpulan Tingkat minat siswa 

kategori tinggi memberikan pengaruh 

lebih baik daripada tingkat minat siswa 

kategori rendah terhadap kemampuan 

pemecahan masalah. 

2) Terdapat pengaruh minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa, dengan 

nilai signifikansi 0,00 < α = 0,05. 

Setelah diuji lebih lanjut lagi, 

diperoleh kesimpulan bahwa tingkat 

minat siswa kategori tinggi 

memberikan pengaruh lebih baik 

daripada tingkat minat siswa kategori 

rendah terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa 

c. Interaksi antara Pendekatan 

Pembelajaran dan Minat Belajar 

Matematika terhadap Masing-Masing 

Variabel Terikat 

Berdasarkan Tabel 1 baris 4, 

dengan membandingkan nilai signifikansi 

yang diperoleh dengan taraf signifikansi 

yang digunakan dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh gabungan 

pendekatan pembelajaran (problem 

solving dan problem posing) dan tingkat 

minat (tinggi dan rendah) ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan representasi matematis 

siswa.a 

Dengan memperhatikan tabel 2 

pada sumber variansi Pendekatan*Minat, 

diperoleh kesimpulan: 

1) Tidak terdapat pengaruh gabungan 

(interaksi) antara pendekatan 

pembelajaran dan minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa, 

dengan nilai signifikansi 0,261 > α = 

0,05. 

2) Tidak terdapat pengaruh gabungan 

(interaksi) antara pendekatan 

pembelajaran dan minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa, dengan 

nilai signifikansi 0,354 > α = 0,05. 

Tidak terdapat pengaruh 

gabungan (interaksi) antara pendekatan 

pembelajaran dan minat belajar 

matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah diilustrasikan pada 

Gambar 1, sedangkan terhadap 

kemampuan representasi matematis 

diilustrasikan pada Gambar 2. Gambar 

1 dan 2 berturut-turut mengilustrasikan 

pola perolehan rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan representasi matematis 

dari kelas yang menggunakan 

pendekatan problem solving dan 

menggunakan pendekatan problem 

posing, dibatasi hanya pada tingkat 

minat tinggi, sedang, dan rendah. 

 
Gambar 1. Diagram Interaksi 

Faktor terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah  

Pendekatan Problem Solving 

Pendekatan Problem Posing 
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Gambar 2. Diagram Interaksi Faktor 

terhadap Kemampuan Representasi 

Matematis 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat 

diketahui bahwa rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada kelas dengan pendekatan problem 

solving selalu lebih besar dari perolehan 

rata-rata nilai kemampuan pemecahan 

masalah pada kelas problem posing, baik 

untuk kelompok siswa dengan tingkat 

minat tinggi maupun rendah. Hal serupa 

juga terjadi pada Gambar 2 terlihat bahwa 

rata-rata nilai kemampuan representasi 

matematis siswa pada kelas dengan 

pendekatan problem posing selalu lebih 

besar dari perolehan kemampuan yang 

sama pada kelas dengan pendekatan 

problem solving baik pada tingkat minat 

tinggi maupun rendah. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut. 

1. Terdapat perbedaan pengaruh pendekatan 

problem solving dan pendekatan problem 

posing ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa. Jika 

ditinjau dari masing-masing kemampuan, 

maka pada kemampuan pemecahan 

masalah pendekatan problem solving dan 

problem posing memberikan pengaruh 

yang berbeda. Pendekatan problem 

solving memberikan pengaruh yang lebih 

baik daripada pendekatan problem posing 

ditinjau dari kemampuan pemecahan 

masalah matematis. Sedangkan pada 

kemampuan representasi matematis, 

pendekatan problem posing memberikan 

pengaruh lebih baik daripada pendekatan 

problem solving ditinjau dari kemampuan 

representasi matematis.  

2. Minat belajar matematika berpengaruh 

terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dan kemampuan representasi matematis 

siswa. Jika dilihat dari masing-masing 

kemampuan, tingkat minat belajar 

berpengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah. Tingkat minat tinggi 

memberikan pengaruh lebih baik dari 

tingkat minat rendah ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah. Hal 

serupa juga terjadi pada kemampuan 

representasi matematis.  

3. Tidak terdapat interaksi antara 

pendekatan pembelajaran dan minat 

belajar matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan 

representasi matematis siswa. Jika 

dicermati untuk masing-masing 

kemampuan, diperoleh fakta bahwa tidak 

terdapat pengaruh gabungan (interaksi) 

antara pendekatan pembelajaran dan 

minat belajar matematika terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. Hal 

serupa juga terjadi pada kemampuan 

representasi matematis. Rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah dengan 

pendekatan problem solving selalu lebih 

tinggi dibandingkan pendekatan problem 

posing baik pada tingkat minat tinggi 

maupun rendah. Sedangkan rata-rata nilai 

kemampuan representasi matematis 

dengan pendekatan problem posing selalu 

lebih tinggi dibandingkan pendekatan 

problem solving baik pada tingkat minat 

tinggi maupun rendah. 
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